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ÖZ 

“Küçük Menderes Havzası’nın Beşerî ve İktisadî Coğrafyası” adlı tez 

çalışmasında havzanın fiziki, beşerî ve iktisadî özellikleri ortaya konmaya 

çalışılmıştır. Dünden bugüne havzanın, beşeri ve iktisadî coğrafyasında  görülen 

değişimlere dikkat çekilmiştir.  

Ege bölgesinin batısında, Gediz ve Büyük Menderes havzaları arasında yer 

alan Küçük Menderes havzası, 3275 km² lik bir alan kaplar. İzmir’in Bayındır, 

Beydağ, Ödemiş, Tire, Torbalı, Selçuk, Kiraz ilçeleri ile 260 köy çalışma alanı 

sınırları içindedir.  

Havzanın verimli tarım alanları, uygun iklim şartları Küçük Menderes nehri 

gibi önemli bir akarsuyun varlığı Küçük Menderes Havzası’nda beşeri ve iktisadi 

hayatının geçmişten günümüze kadar gelişimini sağlamıştır. Ancak son yıllarda 

havzada, yeraltı sularının aşırı kullanımı sonucu yeraltı su seviyesi düşmüş olup, 

gelecekte beşeri ve iktisadi hayatı olumsuz yönde etkileyecek bir sorun olarak 

görülmektedir. 

Havza’da tarım, önemini koruyan ekonomik bir faaliyet olmakla beraber, 

şehir nüfusunun kır nüfusunu geride bıraktığı, sanayi, ticaret ve turizm faaliyetlerinin 

de giderek önemini arttırdığı bir gerçektir. Sonuç ve öneriler kısmında; Küçük 

Menderes Havzası’nda, beşerî ve iktisadi hayatında yaşanan sorunlar ve bu sorunları 

gidermeye yönelik çözüm önerilerine yer verilmiştir. 
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ABSTRACT 

In this study, titled  “Human Geography and Economic Geography of Küçük 

Menderes Basin”, It is aimed to put forward the physical, anthropogeographical and 

economic aspects of the basin. A special attention  is paid to the changes in 

anthropogeography and economic geography until today . 

Küçük Menderes Basin, located in the Western part of Aegean region, 

between Gediz and Büyük Menderes basin, covers a 3275 km² area. Bayındır, 

Beydağ, Ödemiş, Tire, Torbalı, Selçuk, Kiraz districts and 260 villages of İzmir are 

within the borders of study area. 

Productive agricultural land in the basin, convenient climate conditions, 

presence of a vital river such as Küçük Menderes has had considerable influence on 

the development of  human life and economic life in Küçük Menderes basin from 

past to present. However, there has been a decrease in groundwater resulting from 

excessive use which is considered a serious problem that may affect human life and 

economic life rather negatively.  

Although agriculture is still a remarkable  economic occupation, industry, 

trade and tourism are gradually gaining the priority in the basin as a result of the 

increase in city population over rural population. In the conclusions and suggestions 

part, troubles in human life and economic life in the basin and sugesstions to solve 

these problems will take place.  
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ÖNSÖZ 
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tezinde; havzanın fiziki ve beşeri özellikleri ortaya konmuştur. Bu tezin 

hazırlanmasında birçok kişinin yardımı ve desteği olmuştur.   

Coğrafya bölümünde öğrenciliğe başladığım yıllardan bugüne kadar her 
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Coğrafyacı E.Nabi Evren’e, tezle ilgili çalışmalarımda gösterdiği ilgi ve 

yardımlarından dolayı teşekkür ederim. Yabancı Diller Bölümü okutmanlarından, 
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GİRİŞ 

Türkiye’nin batısında, Ege Bölgesinde yer alan Küçük Menderes Havzası, 

“Batı Anadolu Grabenleri” olarak tanımlanan çöküntü havzalarından biridir (Şekil 

1). Küçük Menderes havzası, kuzeyden Salihli-Turgutlu-Alaşehir arasında yer alan 

Gediz ve güneyden Bafa gölü-Aydın-Denizli arasında yer alan Büyük Menderes 

çöküntüleri ile sınırlıdır. Küçük Menderes Havzası’nın yüzölçümü 3275 km² dir. 

Kuzeyde Dağkızılca bucağının kuzeydoğusunda Nif dağından (1506 m) başlamak 

üzere doğuya doğru Mahmut dağı (1383 m), Çal dağı (1407 m), Çatmadağ (1372 m), 

Keldağ(1372 m), Bozdağ (2158 m), doğuda Ayı dağları (en yüksek yeri 

Hacıalikarlığı tepe 1839 m), güneye doğru Değirmen ve Höyük dağları, Gökgedik 

tepesi (1244 m) ile güneyden Aydın dağları kütlesi içinde batıya doğru Karlık dağı 

Üç Kayalar (1520 m), Arapyeri (1568 m), Avlanbaba (1516 m) tepeleri ile Hacet 

dede dağı (1831 m), Tire güneyinde Güme dağı (1150m), Serbest dağı (1000 m), ve 

güneybatıda Selçuk güneybatısında Madendağı (650 m), batıda Torbalı batısında yer 

alan Kocadin dağıyla havza sınırlanır. 

Havzaya adını veren Küçük Menderes nehri, Ege Denizine yaklaşık 114 km. 

lik yol kat eder. Havzanın doğusunda Bozdağ (2158 m), Karadağ (1467m) ve 

Gediktepe (1241 m) lerden akan derelerden beslenen ve Kiraz ovasından (yaklaşık 

220 m) başlayan Küçük Menderes nehri kuzey-güney yönünde aktıktan sonra 

Beydağ kasabasından (170 m) itibaren yaklaşık doğu-batı istikametinde Ödemiş 

ovasını kat ederek Torbalı’nın doğusuna (20 m) değin akar. Buradan tekrar kuzey-

güney istikametinde Belevi boğazından Selçuk ovasına (5 m) kavuşur ve doğu-batı 

istikametinde aktıktan sonra Pamucak’ta, Ege denizine ulaşır. 

Küçük Menderes Havzası’nda, Akdeniz ikliminin tipik özellikleri görülür. 

Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlıdır. Yıllık toplam 

yağışın yaklaşık yarısı kışın düşer. Kıyı kuşağında, kar yağışı ve don olayları nadir 

olarak görülür. Yüksek kesimlerde kışlar, karlı ve soğuk geçer.  
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Küçük Menderes Havzası’nda toprak tiplerini iki ana gruba ayırmak 

mümkündür. Bunlardan ilki, alçak kısımlardaki azonal topraklar, ikincisi ise yüksek 

kısımlardaki intrazonal ve zonal topraklardır. Küçük Menderes Havzası’nda, 

Akdeniz iklim özelliklerine bağlı olarak gelişen bitki örtüsü, irtifanın düşük olduğu 

kısımlarda kserofit karakterli bodur bitkiler, yüksek kısımlara doğru karışık tipte 

ağaç toplulukları ve iğne yapraklı ormanlardan oluşur.  

Küçük Menderes Havzası’nın en önemli akarsuyu Küçük Menderes Nehri ve 

yan kolları olan Fertek Çayı, Uladı Deresi, Ilıca Deresi, Değirmen Dere, Aktaş 

Deresi, Rahmanlar Deresi, Pirinçci Deresi, Yuvalı Dere, Ceriközkaya Deresi, 

Eğridere, Birgi Çayı, Çevlik Çayı ve Keles Çayıdır.  

Küçük Menderes Havzası’nda; yeraltı suları içme, kullanma, endüstriyel ve 

sulama amaçlı olarak hızla tüketilmektedir. Yeraltı su seviyesi aşırı kullanmaya bağlı 

olarak tükenmekte olduğunu gösteren; yer altı su seviyelerinde görülen düşmelerdir. 

Bugünkü kullanım miktarıyla yeraltı sularının gelecekteki su ihtiyacını karşılamakta 

zorlanacağı ve gelecekte su sıkıntısının yaşanacağı beklenmektedir. Bu amaçla 

havzada yapımı süren Beydağ barajı tamamlanıp, Burgaz, Ergenli, Aktaş barajlarının 

da yapımına başlanmalıdır.  

Küçük Menderes Havzası’nda nüfusun yıllara göre dağılımına baktığımızda, 

artış seyri izlediği görülür. 1935’de, 158.104 olan havza nüfusu 2000 yılında 

396.092’ye yükselmiştir. Aradan geçen 65 yıl zarfında, havzanın nüfusu 237.988 kişi 

artmıştır. Havzada, şehir nüfusu hızla artarken, kır nüfus oranı ise azalmıştır. 2000 

yılı nüfus sayımına göre; 396.092 olan toplam nüfusun, 199.789’u şehirde, 196.303’ü 

ise kırda yaşamaktadır. Toplam nüfus içinde 15-64 yaş grubunun oranının yüksek 

olduğu görülür. Küçük Menderes Havzası’nda, İzmir iline bağlı Bayındır, Beydağ, 

Kiraz, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı olmak üzere 7 ilçe yer almaktadır. Havza’da 

dışardan en fazla göç alan ilçe; sanayi, ticaret ve ulaşım bakımından gelişmiş olan 

Torbalı’dır.  

Küçük Menderes Havzası’nda verimli tarım toprakları, uygun iklim şartları 

ve yaşamın vazgeçilmez kaynağı olan suyun varlığı geçmişten günümüze kadar bir 
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çok yerleşmenin kurulmasına neden olmuştur. Küçük Menderes nehrinin hayat 

verdiği bu topraklarda var olmuş önemli şehirler; Efes, Metropolis, Hypaipa’dan  

bugüne sadece  o dönemlerin ihtişamını ve zenginliğini yansıtan izler kalmıştır. 

Küçük Menderes Havzası’nın ekonomisi tarım başta olmak üzere, sanayi, 

ticaret, turizm ve ulaşıma dayanmaktadır. Tarımsal arazilerde, pamuğun ardından 

buğday, karpuz, tütün ve sebzeler başta gelmektedir. 

Küçük Menderes nehrinde kirlilik havzanın önemli sorunlarından biridir. 

Çevredeki belediyelerin, sanayi tesisleri ve konutların kanalizasyonlarının derelerle 

Küçük Menderes nehrine boşaltılması, aşırı gübre kullanımının neden olduğu kirlilik 

önemli bir çevre sorunu olup bu konuda gerekenlerin biran evvel uygulamaya 

konulması gerekir. 
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1. FİZİKİ COĞRAFYA ÖZELLİKLERİ 

1.1. JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

Küçük Menderes Havzası, Batı Anadolu’da yer alan, uzun ekseni batı-doğu 

gidişli bir çöküntü havzası niteliğindedir. Havzanın, paleotektonik ve neotektonik 

dönemler itibarıyla bölgesel konumu şöyle özetlenebilir 1.  

Paleotektonik açıdan Küçük Menderes Havzası; anatolidler olarak tanımlanan 

ve Türkiye’nin önemli tektonik birimlerinden biri olarak bilinen kaya topluluğu 

içinde yer alır2. Bu kaya topluluğunun alan içindeki en önemli üyelerinden biri 

Menderes masifidir. Menderes masifi, yaklaşık 40 bin km² lik bir alanda yüzeylenen 

metamorfik bir çekirdek temel ve bu temel üzerinde gelişen örtü birimlerinden oluşur 

(Şekil 2). Masif, kuzeyden İzmir-Ankara Kenet kuşağı ile güneyden ise Likya napları 

ile sınırlanır. 

Neotektonik açıdan ise Küçük Menderes Havzası; “Batı Anadolu Grabenleri” 

olarak tanımlanan çöküntü havzalarından biridir. Küçük Menderes Havzası, 

kuzeyden Salihli-Turgutlu-Alaşehir arasında yer alan Gediz ve güneyden Bafa gölü-

Aydın-Denizli arasında yer alan Büyük Menderes çöküntüleri ile sınırlıdır. 

Genel olarak, Küçük Menderes Havzası temeli oluşturan Paleozoik yaşlı 

menderes masifi metamorfikleri, bunun üzerine diskordant olarak gelen üst 

Kretasenin fliş ve kalkerleri ile bunlara uyumsuz olarak oturan Neojen istifleri ve 

Kuaterner yaşlı çökellerden oluşur3. 

                                                 
1 DSİ, Revize Hidrojeolojik Etüdler Kapsamında Küçük Menderes Havzası Yeraltı Sularının 
İncelenmesi ve Yönetim Sonuç Raporu, ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü,  Ankara, 2000, s.35. 
2 İ.Ketin, Anadolu’nun Tektonik Birlikleri, MTA Dergisi, Sayı 66, Ankara, 1966, s.25. 
3 Mehmet Akartuna, “İzmir-Torbalı, Seferihisar-Urla Bölgesinin Jeolojisi Hakkında”, MTA Derg.73, 
Ankara, 1962, s.1 
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Şekil 2: Küçük Menderes Havzası’nın Bölgesel Jeolojik Konumu 
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Etüt bölgesinde, Hersinyen ve Alpin Orojenezine ait hareketler vardır. 

Paleozoik formasyonlar Hersinyen, Kretase ve Neojen formasyonları da Alpin 

Orojenezin muhtelif fazlarındaki tesirler altında kalarak kıvrılmış ve kırılmışlardır. 

Bölge son yapısını Pliosen sonundaki hareketlerle (Vallakien Fazı) kazanmıştır4.  

Kretase tabakaları arasında görülen serpantinler, bu devir tabakaları 

oluşurken meydana gelen deniz dibi ultrabazik intrüzyonlar ile oluşmuş, sonraki 

tektonik hareketlerle de bugünkü yerlerini almışlardır5.  

Riolit, riodasit ve andezitlerle bunların tüflerine ait volkanik formasyonlar 

ise, Neojen’e aittir6. 

1.1.1. Stratigrafi 

Küçük Menderes Havzası’nda, Paleozoik’e ait kristalin şistlerle, Mesozoik, 

Neojen ve Kuaterner’e ait oluşuklar mevcuttur . 

A) Paleozoik: Çalışma alanının temelini Menderes masifine ait şist 

kompleksi ile onların üzerine gelen Permien yaşlı mermerler oluşturur. Bu kayaçlar 

Fertek ovası hariç inceleme alanımızda ki tüm alüvyal ovaları çevreler.  

Küçük Menderes Havzası’nın büyük bir bölümünü kaplayan şist ve 

mermerler boz ve açık gri renkleriyle sahada kolayca tanınır. Menderes masifinde ve 

inceleme alanımızda çalışan araştırmacıların büyük çoğunluğu masifin gnays bir 

çekirdek ile onu çevreleyen örtü şistlerinden oluştuğu konusunda hem fikirdirler. Bu 

durumda sahamızda yer alan şistler bahsedilen Menderes masifi örtü şistlerinin 

devamını oluşturmaktadır. Birim alttan itibaren;  

a) Gnays, mikaşist, klorit şist,mikalı şisti kuvarsit 
b) Mermerler  

olmak üzere iki seriden oluşur7.   

                                                 
4 Mehmet Akartuna, “İzmir-Torbalı, Seferihisar-Urla Bölgesinin Jeolojisi Hakkında”, MTA Derg.73, 
Ankara, 1962, s.1. 
5 Mehmet Akartuna, a.g.e., 1962, s.2. 
6 Mehmet Akartuna,  a.g.e., 1962, s.3. 
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Alt seriden üstteki mermerlere tedricen geçilmektedir. Aralarındaki sınır her 

yerde kesin bir şekilde çizilemez. 

Şistlerde, Menderes masifinin kesin yaşı ile ilgili olabilecek fosillere 

rastlanmamıştır. Ancak mermerlerde alt Karbonifer ve Permiene ait fosiller tespit 

edilmiştir8. 

Paleozoik formasyonlar orojenezler esnasında özellikle de Paleozoikte olmak 

üzere birkaç kez metamorfizmaya uğramıştır. 

B) Mesozoik: Bölgemizde Mesozik, Kretase yaşlı formasyonlarla temsil 

olunur. Bunlar; 

a) Fliş 
b) Gri renkli, kompakt kalkerlerdir.  

İnceleme alanımızın kuzey batısında ve dar bir alanda bulunurlar. Paleozoik 

temel üzerinde açılı bir diskordansla otururlar ve dokanakları çoğu yerde faylıdır. 

a) Fliş: Karmaşık bir yapıya sahip olan fliş serisi genelde kumtaşı-şeyl 

ardalanması şeklindedir. Tektonizma etkisiyle düzgün bir tabakalanma göstermezler. 

Formasyon orta boyutta, çok sık kıvrımlara sahiptir. Akartuna, üst Kretaseye  

(Turonien-Kampanien) ait birçok fosil tespit ettiğinden, mevzuubahis flişin yaşını 

umumiyetle Kretase olarak kabul etmiştir9. 

b) Kireçtaşları: Bunlar fliş serisi üzerine uyumlu olarak gelmektedir. Gri 

renkli, kompakt, oldukça sert ve milonitik bir yapıdadır. Yer yer dolomitiktirler. 

Kireçtaşlarında karakteristik fosil bulunamamıştır. Fakat flişlerin üzerinde tedrici 

geçişle bulundukları dikkate alınarak  Üst Kretase yaşı verilmiştir10. 

C) Tersier: Neojenin katlarıyla temsil olunur. Etüt sahamızın batısında yer 

alan Torbalı, Fertek  ve Selçuk ovalarının çevreleri ile Tire-Belevi boğazında mostra 

                                                                                                                                          
7 Mehmet Akartuna, a.g.e., 1962, s.2.  
8 Erol İzdar, “Batı Anadolu’nun Jeotektonik Gelişimi ve Ege Denizi Çevresine Ait Üniteleri ile 
Karşılaştırılması”, Ege Üniv.Müh.Bil.Fak.Yay. No:8, İzmir, 1975, s.7. 
9 Mehmet Akartuna, a.g.e., 1962, s.6. 
10 Mehmet Akartuna, a.g.e., 1962, s.6. 
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veren Neojen formasyonları laküstr Miosen ve Pliosen çökellerinden ibarettir. Ayrıca 

Tire ilçesi batısındaki Akçaşehirde linyit ihtiva eden küçük bir Neojen mostrası 

bulunur. Neojen genellikle Paleozoik yaşlı kristalin şistlerle, Kretase formasyonları 

üzerinde diskordant olarak bulunur.  

a) Miosen: Bazen tüflerle ardışıklı, bazen de lavlarla kat edilirler. Arazide 

beyaz ve kırmızı renklerle dikkat çekerler. Miosen kayaçlarında iki seri  ayrılabilir11. 

1) Alt seri: Konglomera, gre, marn, kil, volkanik tüf., 
2) Üst Seri: Kalker, marn, kil, volkanik tüf, 

b) Pliosen: Mevzi olarak bulunurlar ve örttükleri tabakalar üzerinde ince 

peliküller halinde yer alırlar. Miosen’le aralarında açılı bir diskordant mevcuttur. 

Kırmızı renkli olup çakıl, kum, kil ve marn litolojisindedir. Killi, marnlı seviyelerde 

stratifikasyon göstermeyen Pliosen; çakıllı ve kumlu seviyelerde nadiren çapraz 

tabakalaşma gösterir. 

D) Kuaterner: İnceleme alanımızda Kuaterner formasyonlarını alüvyonlar, 

birikinti koni ve yelpazeleri, plaj kumları ve kumullar oluşturur.  Faylanmalarla 

oluşan Küçük Menderes grabeninde gerek Küçük Menderes nehrinin, gerekse yan 

derelerin taşıdıkları malzemelerle  alüvyonlar ve alüvyal koniler teşekkül etmiştir. 

Litoloji genellikle moloz, çakıl, kum, kil, siltlerden ibarettir. Kalınlık, litoloji ve 

yayılım değişiklikler gösterir. Vadi ağızlarındaki alüvyal konilerde ve yakınlarındaki 

alüvyal ovalarda kalınlık fazladır. Alüvyon kalınlığı Kiraz ovası ortasında 130 metre, 

Ödemiş güneyinde 80-100 metre, Tire ve kuzey doğusundaki sahada 180 metre, 

Bayındır güneyinde 50-100 metre arasındadır. Kiraz ovasından Torbalı’ya kadar 

alüvyonların tabanında Paleozoik’e ait kristalin şistler bulunur. Torbalı ovasında ise 

kalınlık 20-30 metreye düşer ve alüvyonların altında Neojen formasyonları yer alır. 

Tire-Belevi arasındaki Boğaziçi mevkiinde ise, Paleozoik üzerinde ince bir alüvyal 

örtü bulunur. Selçuk-Belevi arasında alüvyonlar kil, kum ve çakıldan ibaret olup 20-

40 metre kalınlıktadır. Selçuk’dan Ege denizine doğru ise killer sahaya hakim olur. 

Plaj kumları ise, Küçük Menderes’in Ege denizine ulaştığı kıyı kesiminde 

                                                 
11 Mehmet Akartuna, a.g.e., 1962, s.7. 
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alüvyonların üzerinde dar bir alanda bulunur. Plaj kumları, bej renkli olup ince 

tanelidir. Batısında dar bir alanda sahil  kumullarını oluşturmuşlardır.   

1.1.2. Mağmatik Faaliyetler 

Etüt sahasında Selçuk ovası kuzey doğusu, Tire ilçesi kuzeyi ile Kiraz 

ovasının doğusunda muhtelif zaman ve devirlerde hüküm süren mağmatik faaliyetler 

sonucu meydana gelmiş kayaçlar; serpantin ve volkanik kayaçlardır. 

a) Serpantinler: Selçuk’un 5 km kuzeydoğusunda, Tire’nin 9 km 

güneydoğusunda mostra verirler. Oldukça kırıklı bir yapı gösterirler. Serpantinlere 

daima Kretase formasyonları içinde rastlanır. Koyu yeşil, siyah veya açık renkli sert 

ultrabazik derinlik kayaçlarıdır. Serpantinlerin, Kretase devri deniz dibi ultrabazik 

faaliyetlerle ilgili olarak teşekkül ettikleri ve Kretase tabakalarının kıvrılmasını 

sağlayan daha sonraki tektonik hareketlerle de şimdiki yerlerine yerleşmişlerdir12.  

b) Volkanik Kayaçlar: Araştırma sahasının batı ve kuzeyinde sınırlı bir 

alanda volkanik kayalara rastlanmaktadır. Bunlar Batı Anadolu’daki grabenleri 

oluşturan faylara bağlı olarak veya Neojen formasyonlarını keserek meydana 

gelmişlerdir. Çalışma alanında ve bölgede volkanik faaliyetlerin Üst Miosen ve Alt 

Pliyosende olmak üzere iki farklı dönemde gerçekleştiği görülmektedir13. 

Volkanik kayaçlar genellikle asit karakterdeki riyolit, riyodasit, aglomera ve 

tüflerden, nötr özellikteki andezitlerden oluşur. Bölgemizde Neojen formasyonları 

arasında volkanik tüflere de rastlanmaktadır. Bunların tabakalı ve eğimli, Neojen 

çökelleriyle dikey ve yanal yönde geçişli oldukları görülmektedir. Bu durum 

volkanik malzemenin Neojen göllerinde toplandığını gösterir.  

1.1.3. Tektonizma-Jeolojik ve Jeomorfolojik Birimlerin Gelişimi 

Tektonik bir çöküntü (graben) havzası olan Küçük Menderes ovasının 

güneyinde W-E, Tire-Belevi bölümünde NE-SW yönlerinde, Fertek ovasında da aynı 

                                                 
12 Mehmet Akartuna, a.g.e., 1962, s.8. 
13 İsmet Özgenç,“Cuma Ovası (İzmir) Asit Volkanitlerinde Saptanan İki Ekstürzyon Aşaması Göreli 
Yaş İlişkisi”, TJK Bülteni 21, Ankara, 1978, s.31-34. 
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doğrultuda faylar tespit edilmiştir. Havza kuzeyini kabaca W-E kateden faylarda 

olası görünmektedir (Harita 1).  

Bölgede en eski tektonik hareketler, Paleozoik formasyonları etkileyen 

Hersinyen hareketlerdir. Paleozoik olarak kabul ettiğimiz kristalin şistlere ait alt 

seviyelerin teşekkülü esnasında, deniz dibinin periyodik hareketler geçirdiği 

anlaşılmaktadır. Üst seviyede bulunan ve kalın olan mermerler deniz diplerinin 

oldukça derin ve dengede olduğunu ifade eder14. 

Trias ve Jura’nın olmaması, bu dönemde sahanın kara halinde olduğunu ve 

bir aşınım dönemi yaşandığını gösterir.  

Kretase’de ardışıklı ince ve kaba unsurlu fliş formasyonunun mevcudiyeti,  

denizin bu dönemde Alpin hareketler etkisiyle düşey yönde zaman zaman derinleşip 

sığlaştığına işarettir. 

Paleosen ve Eosen’in yokluğu, yine bir kara safhasına ve aşınım dönemine 

işaret eder.  

Neojen sedimanları çökelmeden önce, Küçük Menderes bölgesi yaklaşık N-S 

yönlü sıkışmanın etkisi altında senklinoryum halini almış ve alan yükselmeye devam 

etmiştir. Çeşitli faylarla yükselmeye başlayan bu yükselen alanda çeşitli çanaklar 

oluşmuştur. İlk olarak N-S yönlü çökmeler Neojen başlarında oluşmuş ( Dağkızılca 

çöküntüsü, Kiraz çöküntüsünde olduğu gibi ) ve daha sonra da W-E yönlü kırıklarla 

Küçük Menderes gelişmeye başlamıştır. Pliosen sonrası hareketlerle Küçük 

Menderes grabeni bugünkü halini almıştır15. 

Miosen’le birlikte karaları istila eden Miosen denizi ise sonradan denizle 

bağlantısı kesilerek göllere dönüşmüştür. Kretase ve Miosen denizleri inceleme 

alanımızın sadece batı bölgelerine sokulabilmiş, orta ve doğu kesimler daima kara 

halinde kalmıştır. Miosen’de rölief büyük ihtimalle batıya doğru eğimli ve doğudaki 

                                                 
14 Mehmet Akartuna, a.g.e., 1962, s.14. 
15 DSİ, Revize Hidrojeolojik Etüdler Kapsamında Küçük Menderes Havzası Yeraltı Sularının 
İncelenmesi ve Yönetim Sonuç Raporu, ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara, 2000, s.53. 
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kara halindeki menderes masifi kayaçları da batıdaki çökel ortamlara malzeme veren 

birimler olmalıdır.  

Alpin hareketlerden etkilenen Kretase formasyonları ile Miyosen çökelleri 

arasında açılı bir diskordant vardır.  Konglomeralarla başlayan Miosen’nin  gölleri  

başlangıçta sığ, sonraları marn ve kireçtaşı mevcudiyetiyle de zaman zaman 

derinleşip sığlaştığı görülür  Alpin hareketler bu formasyonları etkilemiş, kıvırmış, 

kırmış ve bu kırık hatları boyunca da volkanik faaliyetler oluşturur. Miyosen 

üzerinde gelişmiş aşınım satıhları bugün yüksek platoları oluşturur.  

Büyük olasılıkla Rodanien fazından etkilenerek kıvrılan Miosen çökelleri 

üzerine Pliosen uyumsuz olarak gelir. Bölge Pliosen  sonunda kara haline geçer ve 

kuvvetli bir aşınım dönemi ile bölgede Pliosen penepleni oluşur. 



 

 

 
Harita 1: Jeoloji Haritası 
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Küçük Menderes Havzası jeomorfolojisini gerçekleştiren tektonik hareketler, 

Miosen sonrası başlasa da Kuaterner başlarında başlayan  yer hareketleriyle Pliosen 

aşınım satıhları yükselmiştir. Kuaterner’de daha sonraki şiddetli hareketlerle Küçük 

Menderes grabenini oluşturmuştur. Böylece Aydın dağları güneye, Bozdağlar ise 

kuzeye doğru çarpılmak suretiyle yükselmiştir. Bu son hareketler akarsu şebekesini 

de etkilemiş ve bir çok yarma boğazlar oluşmuştur16.  

Yine Kuaterner esnasındaki hareketlerle Kiraz havzası kapılmış, Dağkızılca 

çöküntü alt havzası Küçük Menderes Havzasına dahil olmuş, Selçuk boğazı açılarak 

Küçük Menderes iç havzası denize ulaşmış ve günümüz morfolojisi oluşmuştur. 

1.2. MORFOLOJİK ÖZELLİKLER 

Küçük Menderes Havzası’nın morfolojisini oluşturan esas şekillendirici amil 

tektonik hareketlerdir. Havza, Kuaterner’deki hareketlerle kabaca W-E yönlü faylarla 

parçalanmış böylece alçalmış ve yükselmiş bloklar sistemi oluşmuştur. İnceleme 

alanımızdaki ovalar alçalmış bloğa, güney ve kuzeydekiler fazlaca parçalanmış 

dağlık kıvrılmalarda iki yükselmiş bloğa tekabül etmektedir.  

Bu çerçevede genel olarak ele alındığında inceleme alanımızda üç ana 

morfolojik birim görülür. Bunlar yüksek alanlar, alüvyal taban ovalarının 

oluşturduğu alçak alanlar ve bu iki grubun arasında yer alan basık şekillerden oluşan 

tepelik alanlardır. Bu üç alanda kendi aralarında değişik alt bölümlerden (birlikten)  

oluşur. Esasen günümüzde Küçük Menderes Havzası olarak bahsettiğimiz inceleme 

alanımız yakın bir süre önce birbiriyle birleşmiş Küçük Menderes ana alt havzası, 

Kiraz alt havzası, Fertek alt havzası ve Selçuk alt havzası olmak üzere dört ana 

havzanın bütünüdür. 

 

                                                 
16 Sırrı Erinç, “Gediz ve Küçük Menderes Deltalarının Jeomorfolojisi”. IX. Meslek Haftası, Türk 
Coğr. Kur. Yay., Sayı, İstanbul, 1955. 



 

 

 
Harita 2: Havzanın Topoğrafya Haritası. 



 

 

 
Harita 3: Havzanın yükseklik verilerinden (SRTM, 90m.)  elde edilen kabartılı topoğrafya haritası. 
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Harita 4: Havzanın kabartılı topoğrafya haritasının üç boyutlu (3D) görüntüsü 
(batıdan doğuya bakış) 
 

 
Harita 5: Havzanın kabartılı topoğrafya modeli üzerine bindirilmiş 1/25.000’lik 
haritanın (Harita Genel Komutanlığı) üç boyutlu (3D) görüntüsü 
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Harita 6: Havzanın kabartılı topoğrafya modeli üzerine bindirilmiş uydu resminin 
(LANDSAT TM, false color) üç boyutlu (3D) görüntüsü 

 

 



 

 

 
Harita 7: Havzanın Eğim Haritası. 
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Bu açıklamalardan hareket ederek araştırma alanımızdaki ana morfolojik 

üniteleri oluşturan birlikleri şu şekilde gösterebiliriz. 

Yüksek alanlar 

a) Torbalı-Kiraz arası yüksek alanı 
b) Beydağ-Tire-Selçuk arası yüksek alanı 
c) Adadağ alanı  
d) Keçikale-Kocadindağı yüksek alanı 

Alçak alanlar 

a) Küçük Menderes alüvyal tabanı 
b) Kiraz ovası 
c) Fertek ovası   
d) Selçuk delta ovası 

Tepelik alanlar 

a) Küçük Menderes Havzası’nın orta kısımlarındaki basık birçok 
münferit tepe 

b) Fertek ovasını çevreleyen çok silik tepeler  

Bu birlikler içerisinde gözlenen aşınım ve birikim yüzeyleri, boğazlar, 

vadiler, taraçalar, birikinti koni ve yelpazeleri, karstik oluşuklar ile kıyı şekilleri 

Küçük Menderes Havzası’nın morfolojik zenginlikleridir. 

1.2.1. Yüksek Alanlar 

a) Torbalı-Kiraz Arası Yüksek Alanı: Bu birlik yükselmiş bloklardan 

kuzeyindeki Bozdağlar silsilesinden oluşur. Bu alan güneydeki Beydağ-Tire-Selçuk 

yüksek alanına göre daha yüksek ve arızalıdır. Yer yer derin vadilerle parçalanmıştır. 

Bu bloğu batıdan doğuya doğru Nif Dağı (1506 metre ), Mahmut Dağı (1382 metre), 

Çal dağı (1407 metre), Çatma dağı (1372 metre) ve Bozdağ (2159 metre ) oluşturur. 

Hepsine birden genel olarak Bozdağlar adı verilir. Küçük Menderes Havzası’nın en 

yüksek yeri olan Bozdağın zirvesi, Yanyurt tepesi (2159 metre) bu silsile içinde yer 

alır. Yanyurt tepesinin çevresindeki 2000 metrenin üzerinde olan Kumpınar ve 

Ayrıca tepeleri de Küçük Menderes Havzası’nın diğer en yüksek tepeleridir.  

Faylanmalar sonucu oluşmuş olan bu blok genel olarak kuzeye doğru 

çarpılmıştır. Çarpılma doğuda batıya nazaran daha fazla olmuştur. Faylarla kırılarak 

yükselmiş aynı zamanda kuzeye doğru meyillenmiş bu blok üzerinde mevcut olan 
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akarsu şebekesi de yataklarını derince yararak gömülmüşlerdir. Cevizlik deresi, 

Paşasuyu deresi, Aktaş deresi, Kadın deresi ve bunlar gibi pek çok dere  bu şekilde 

yer yer blok sathını çok derin yararak gömülmüşlerdir.  

Kiraz-Torbalı yüksek alanı ile Küçük Menderes arasındaki eğim kırıklığı 

önünde bahsedilen akarsulardaki enerji azalması sonucu taşınan yükün ani olarak 

bırakılmasıyla oluşan birikinti yelpazeleri Ödemiş’e doğru yoğunluk kazanmaktadır. 

Yelpazelerin malzemeleri derelerin drenaj alanlarındaki şist, kuvarsit, mermer gibi 

kayalardan türemiş çok iyi yuvarlaklaşmış çakıllardır. Bu alanlar aynı zamanda 

verimli ziraat alanlarını oluşturarak çok çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesine de 

imkan verir. Bu tarım ürünleri patates, pamuk, domates, incir, mısır, zeytin vb’dir. 

Gölcük gölü, Gölcük yaylası mevkiinde metamorfik şistler üzerinde olup, 

kuzey güney yönlü uzanırlar. Adabaşı mahallesinden çıkan kaynak sularıyla oluşan 

Kocaçayın, Cumaönü mahallesi kuzeyinde oluşan bir heyelanla tıkanması sonucu 

meydana gelmiş bir heyelan set gölüdür. Tıkayan malzemede köşeli unsurların 

varlığı bu görüşümüzü destekler mahiyettedir. Derinliği 6 metre kadardır. Fazla 

suları Kocaçay aracılığıyla kuzeye, Gediz havzasına akmaktadır. 

Göl çevresindeki taban arazisinde sebze ve meyve ziraati  yapılır (patates, 

kestane, ceviz, erik, elma). Gölcük gölünün hemen  çevresindeki bazı yapılaşmalar 

kaldırılmalıdır. Arazi çalışmalarımda edindiğim bilgiye göre; evlerin çoğu Ödemiş, 

İzmir, Salihli ve Manisa’dan buraya  gelen  yazlıkçılara aittir. Göl çevresinde 

oluşturulacak olan yeşil alan, yaya-bisiklet yolları ile Gölcük gölü kamuya daha fazla 

açılacaktır. Gölcük gölü çevresi  SİT alanıdır. Türkiye’deki iki seyyar belediyeden 

biri Gölcük belediyesidir. Gölcük belediyesi marifetiyle koruma amaçlı imar planı 

hazırlanmalı ayrıca tüm foseptiklerin göle sızdırmaları önlenmelidir. 

Torbalı-Bozdağlar grubu içinde bazı kesimlerde asılı kalmış Pleistosen akarsu 

birikim sekilerine rastlanır. Bunlar bilhassa Çırpı kuzeyindeki Dernekli köyü yol 

ayırımında ve onun batısında Helvacı köyü güneyinde tipik olarak gözlenir. 

Menderes masifi kayaçlarından oluşan çakılları küçük-orta boyutlarda ve köşelidir. 

Depolar kırmızı renkleriyle uzaklardan dikkat çekerler. Düzlükleri üzerinde 
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meyvecilik yapılmakta ve tarla olarak sürülmektedir. Pleistosen akarsu çökelleri, 

kısmen stratifikasyon şekilleri gösterir. Sekiler, tektonik hareketlerle güncel drenaja 

göre 30 metre kadar yukarda kalmıştır. Bu birim çakıl boyutları ve nispeten köşeli 

oluşları ayrıca gösterdikleri stratifikasyon şekilleriyle de aynı renkli Pliosen çakıllı 

çökellerinden ayrılırlar.  

b) Beydağ-Tire-Selçuk Arası Yüksek Alanı: Küçük Menderes Havzası’nın 

güneyindeki yükselmiş bloğu oluşturan bu kısımda da benzer bir durum vardır. 

Blok’u teşkil eden ve Aydın dağları olarak adlandırılan bu bölümde eğim Bozdağ’ın 

tersine güneye doğrudur. Yükseltiler kuzeydeki bloka nazaran daha azdır. Fakat 

çarpılma daha fazladır. Bu blok’un kuzeyinde oldukça derin vadiler tarafından 

yarılmış ve parçalanmıştır. Buradaki akarsular ovaya ulaştıklarında taşıdıkları iri 

malzemelerini ağız kısımlarına yığmış, böylece geniş alüvyal yelpazeler oluşmuştur. 

Aydın dağları yüksek alanının kuzeyinde W-E yönlü uzanan devamlı faylar 

mevcuttur. Bu nedenle yamaçlar bir kale  gibi dik yükselir. Havza içindeki kesiminde 

Aydın dağlarının  başlıca tepeleri  Demirharkarlığı Tepe (1675 metre), Oyukludağ 

Tepe (1679 metre), Hacıdede Tepe (1831 metre), Küme Dağı Tepe (1157 metre), 

Bozkaya Tepe (1127 metre), Boncuk Dağı Tepe (750 metre) dir. 

c) Adadağ Alanı: Küçük Menderes taşkın alanı içerisinde yer alan bu bölüm 

Paleozoik yaşlı mermer ve değişik şist türleri ile Mesozoik yaşlı serpantinlerden 

oluşmuştur. Kuzeydeki yükselim alanından Küçük Menderes taşkın alanıyla, 

güneydeki yükselim alanından da Tire-Belevi fluviyokarstik vadisiyle ayrılan 

“Adadağ” alanı, kuzey ve güneyindeki yükselim alanlarından alüvyonlarla ayrılmış 

olup bir ada görünümünde olduğundan buraya “Adadağ” alanı denilmesi uygun 

görülmüştür17. Bozdağlar ve Aydın dağları grubu kadar yüksek bir alan olmasa da 

ova ortasında belirgin bir rölyef oluşturduğundan bu bölüm içinde yer verilmiştir. 

Burada Karagöl tepe (357 metre) ve Gümbürdek tepe ( 253 metre) zirveleri oluşturur. 

Aydın dağları yüksek alanından  Boğaziçi-Tire arasında batı-doğu yönlü uzanan 30 

km uzunluğundaki tektonik bir boğazla ayrılır. Adadağ alanı üzerinde çarpılmış ve 

                                                 
17 Erdoğan Bozbay,A.Tanju Kozan, Ahmet Bircan, Fikret Öğdüm, Küçük Menderes Havzası’nın (batı 
ve orta bölümü) Jeomorfolojisi, MTA.Jeoloji Etüdleri Dairesi, Ankara,1986, s.32. 
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parçalanmış aşınım yüzeyleri incelenir. Bilhassa Kursak köyü kuzeyinde yer alan ve 

300 metre civarlarında izlenen aşınım sathının kuzeye doğru eğimlendiği net olarak 

takip edilir. Adadağ alanı kabaca  NE-SW yönlü faylarla parçalanmıştır18. Bu 

kısımların aşınarak açıldığı ve tabana alüvyonların çökeldiği görülür. Kursak boğazı 

bu şekilde gelişmiştir. Hasançavuşlar kuzeyinde ise 200 metrelerde olan bu aşınım 

yüzeyi yine kuzeye doğru çarpıldığından yer yer alüvyonlara düzenli bir geçişle son 

bulur. Çarpılmalar, Adadağ grubundaki drenajı da etkilemiş ve kuzeye akan 

nehirlerin güneye akan nehirlere göre daha uzun olmalarına neden olmuştur. Burada 

derine gömülmüş derelerle aşınım satıhlarının birlikteliğiyle de bir topoğrafik 

diskordans oluşmuştur.  

d) Keçikale-Kocadin Dağı Yüksek Alanı: Küçük Menderes havzasını 

batıdan sınırlayan bu yüksek alanın doruk noktalarını Keçikale tepe (781 metre )  ve 

Kocadin dağı (685 metre) oluşturur. Tümüyle kireçtaşlarından oluşmuş bu kesimde 

lapya, flüviyo-karstik vadiler ve polyelerden oluşmuş çok yaygın  karstik şekiller 

görülür. Keçikale-Kocadin dağı yüksek alanı üzerinde gelişmiş aşınım satıhları da 

tektonik etkilerle kuzeye doğru çarpılmıştır. Saha üzerinde izlenen Pliosen penepleni 

500 metrelerdedir. Çarpılmayla satıhlar güneye doğru alçalarak alüvyonların altına 

doğru dalmaktadır19. 

1.2.2. Alçak Alanlar 

a) Küçük  Menderes Alüvyal Tabanı: Küçük Menderesin üzerinde aktığı ve 

alçalmış bloğa tekabül eden Küçük Menderes taşkın ovası kalın bir alüvyal dolgu ile 

kaplı olup, kabaca W-E yönlü oluk şekilli bir düzlüktür. Komşu Gediz ve Büyük 

Menderes ovalarından daha küçük olup 997 km² bir alan kaplar. Bunun 168 km² si 

killi, 829 km² ise kum ve çakıllı unsurlardan oluşur. Ovanın kalınlığı 80-200 metre 

arasında değişir. Küçük Menderes taşkın ovası doğuda Beydağ ilçesi ile batıda 

Selçuk boğazı arasında yer alır. Küçük  Menderes bu alan içindeki kendi taşma ovası 

üzerinde yer yer ileri derecede menderesler çizerek akar. Ovada çeşitli jeomorfolojik 

şekiller görülür. Torbalı-Ödemiş arasında menderes yenikleri, Tire-Gökçen arasında 

                                                 
18 Erdoğan Bozbay,v.d., a.g.e., 1986, s.33. 
19 Erdoğan Bozbay,v.d., a.g.e., 1986, s.34. 
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eski mecralar vardır. Eski mecralar bize Küçük Menderesin taşkın ovasındaki 

yatağını oldukça sık değiştirdiğini gösterir. Böylece yer yer adeta örgülü mecra 

şekilleri ortaya çıkmıştır.  Batıda Selçuk boğazı önünde 50 metre civarında olan ova, 

doğuda Beydağ yakınlarında tedricen yükselerek 220 metrelere çıkar. Küçük 

Menderes taşkın ovası gerek Bozdağlar önünde gerekse  Aydın dağları önünde geniş 

ve kalın bir şekilde alüvyal yelpazelerle örtülüdür. Ovanın kenar çerçevesini adeta bu 

birikinti yelpazeleri oluşturur. Blokların oluşumu sırasında kapalı bir havza 

karakterinde olan saha yakın zamanda açılan Selçuk yarma boğazı ile dış drenaja 

bağlanmıştır. Böylece alüvyal depolar yer yer yarılmış ve flüvyal taraçalar 

oluşmuştur. Sondajlar neticesi, alüvyal dolgu altındaki temelde eğim farklarının 

olmadığı ve Pliosen formasyonlarının varlığı tespit edilmiştir20.  

b) Kiraz Ovası: Havzanın kuzeydoğu ucunda bulunan Kiraz ovası 72 km² 

dir. Ova alüvyon ve birikinti yelpazelerinden oluşmuştur. 15 km² si killi, 57 km² ise 

kumlu ve çakıllı malzemeden ibarettir. Kiraz ovası faylarla sınırlanmış tektonik 

kökenli bir ovadır. Ova ortasında alüvyon kalınlığı 130 metre kadardır. Bozdağ 

eteklerinden doğan Kadın deresi ovanın ana nehridir. Bununla beraber Kiraz 

ovasında ova merkezine doğru yönelmiş sentripetal bir akarsu şebekesi vardır. Ova, 

Kiraz şehri yakınlarında denizden 370 metre yüksekliktedir. Güneye doğru daralarak 

Beydağ yakınlarında bir boğaz ile Küçük Menderes ovasıyla birleşir. Kiraz ovası 

kapalı bir havza idi. Büyük ihtimalle, Selçuk boğazının açıldığı dönemlerde Kadın 

deresinin kapılmasıyla (Beydağ yarma boğazının oluşması)  Küçük Menderes 

havzasına dahil edilmiştir. Zira, 

• Kiraz ovasıyla Küçük Menderes ovası arasındaki  kısa mesafede 120 
metre kot farkı olması,  

• Kiraz ovasının sentripetal bir akarsu şebekesine sahip olması, 
• Kadın deresinin, Küçük Menderesle keskin bir dirsek yaparak birleşmesi, 
• Beydağ yarma boğazının mevcudiyeti, bunu kanıtlamaktadır. 

Kapma hakkındaki deliller, yörede yapılacak kapsamlı jeomorfolojik 

çalışmalarla çoğaltılabilir (askıda kalmış kuru vadiler, taraçalar vb.). Fakat havzanın 

                                                 
20 DSİ, Revize Hidrojeolojik Etütler Kapsamında Küçük Menderes Havzası Yeraltı Sularının 
İncelenmesi ve Yönetimi, ODTÜ, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara,  2000, s.25. 
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beşeri ve iktisadi coğrafyası üzerine yapılan bu çalışmada,  konu hakkında bu  kadar 

bilgiyle yetinilmiştir. 

c) Fertek Ovası: Havzanın kuzey batısında Torbalı, Dağkızılca arasında 

kabaca N-S doğrultusunda uzanan bir taban ovasıdır. Fertek nehrinin taşıdığı kaba 

elemanların birikimiyle oluşmuştur. Fertek ovası da  kuvvetle ihtimal kapalı bir 

havza iken, Kiraz ve Selçuk ovaları gibi yakın dönemlerde Küçük Menderes 

havzasına dahil olmuştur. Bu suretle enerjisi artan Fertek nehrinin kenarlarında iki 

seviyeden akarsu taraçaları görülür. İyi yuvarlanmış iri çakıllı taraçalar nehirden 10 

metre ve 16 metre yüksekliktedir. Torbalı-Karakuyu karayolu üzerindeki köprünün 

SW ında ve Torbalı Kemalpaşa karayolunun Dağkızılca kavşağı civarında takip 

edilirler. Fertek ovasını çalışma alanımızdaki diğer ovalardan ayıran bir başka 

morfolojik özellikte, ova çevresinin yüksek rölyefle başka bir ifadeyle dik yamaçlarla 

çevrili olmamasıdır. Alüvyal dolgunun hemen kenarlarında çok silik ve alçak tepeler 

sahası yer alır. Çoğu yerde iç içe girmiş bu iki silik rölyefli birimi ancak kayaçlarının 

renk farkıyla ayırmak mümkündür.  

d) Selçuk Ovası: Küçük Menderes nehrinin Ege denizi kenarındaki ağız 

ovasıdır. 11 km uzunluğa, 5 km genişliğe sahip olup yaklaşık 55 km² dir. Ova, akarsu 

ve denizel süreçlerin birlikte oluşturdukları jeomorfolojik birimlerden oluşmaktadır. 

Alüvyal malzemesi diğer ovalara göre daha ince tanelidir. Kuzey, güney ve doğudan  

300-400 metre yükseltideki platolarla çevrilidir. Ovayı çevreleyen en büyük 

yükseltiler 500-600 metre civarındadır. Ovanın güneyi faylıdır (Efes fayı). Kuzeyi 

mermerlerden doğu ve güneyi ise mermer ve mikaşistlerden ibarettir. Menderes 

masifi olan bu kayaçların çukur alanları yer yer Neojen depolarıyla doludur. Ovayı 

çevreleyen aşınım satıhları bu Neojen formasyonlarını kestiğine göre Pliyosen yaşlı 

olmalıdır. Ağız ovasını çevreleyen platolar ve dağlar sahası Selçuk boğaz ile 

kesintiye uğrar. Delta ovası, doğusundaki Küçük Menderes ovasına bu boğazla 

bağlanır. Boğazın genişliği yaklaşık 1,5 km, boyu da 6 km civarındadır. Selçuk 

boğazı doğuya doğru üç oluğa ayrılıp devam eder (Tire-Belevi boğazı, Sağlık boğazı, 

Göktepe-Tulum dağı geniş oluğu).  
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Selçuk ovası, eski bir polyedir. Polyenin oluşumunda tektonizmanın da etkisi 

vardır (ova güneyindeki faylar). Selçuk polyesi, Flandr Transgresyonu ile polye 

tabanlı bir koy’a dönüşmüştür. Adatepe ile Kurutepe yükseltileri ise birer ada 

olmuştur. Bu esnada Selçuk boğazı henüz açılmamıştır. Selçuk boğazının 

doğusundaki sondajlarda denizel çakıllara rastlanmamıştır21. Flandr Transgresyonu 

sonrası sahadaki kuvvetli tektonik hareketler sonucu Selçuk boğazı kırılmış, küçük 

bir graben şeklinde çökmüş ve daha sonra da Küçük Menderes iç havzasından gelen 

bol malzeme koyu doldurmaya, Selçuk deltasını oluşturmaya başlamıştır. Bu esnada 

Selçuk koyunun batı ucunda ilk kıyı oku meydana gelmiş, koy denizden ayrılmış 

içerde geniş bir lagün oluşmuştur.  

Halen göllerin (75 ha’lık Gebekirse gölü, 74 ha’lık Çatak gölü, daha bir çok 

gölcük) ve bataklıkların (Eleman bataklığı) mevcudiyeti, oluşumunun çok yeni 

olduğunu gösterir. Delta oluşumunun yavaş olmasında koyun derin olmasının ve 

Küçük Menderesin nispeten az malzeme getirmesinin de rolü vardır. Tüm bunların 

tabiî bir sonucu olarak Küçük  Menderes nehri ağzında denize doğru bir delta 

oluşturamamıştır. Alüvyonlar, Pamucak plajında sahil kumulları ve plaj kumları ile 

örtülüdür.  

1.2.3. Tepelik Alanlar 

 Tepelik alanlar, Küçük Menderes ovasıyla onu çevreleyen  yüksek rölyef 

arasında yer alan alçak ve silik tepeler topluluğudur.  

a) Küçük Menderes Havzası’nın Orta Kısımlarındaki Basık Birçok  

Münferit Tepe: Bol alçak tepelerin litolojisi de Menderes masifi kayaçlarından 

oluşur. Bu yönüyle litolojik açıdan yüksek alanlarla aynı özelliktedir. Fakat  bunların 

ova ortasında serpiştirilmiş  çok silik ve alçak tepeler olması, belirgin bir rölyef 

oluşturmamaları tepelik alanlar bölümünde ele almamıza neden olmuştur. 

Yükseklikleri 50-100 metre arasında değişir. Bilhassa   Kaymakçı-Ovakent arasında, 

Tire kuzeyinde görülürler. 

                                                 
21 DSİ, a.g.e., 2000, s.40. 
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b) Fertek Ovasını Çevreleyen Çok Silik Tepeler: Etüt alanımızın kuzey 

batısındaki Fertek ovasını çevreleyen çok silik tepecikler topluluğudur. Dağkızılca 

çöküntüsünü dolduran Pliosen çökellerinin yer yer süpürülmesiyle oluşmuş alçak  

tepecikler şeklindedir. Fertek taban düzlüğüyle ile 20-30 metrelik kot farkı 

gösterirler. Bu üst Pliosen dolgu-aşınım yüzeylerinin çevresini alçak platolar sarar.    

1.3. İKLİM ÖZELLİKLERİ 

Küçük Menderes Havzası’nda, Akdeniz iklim özellikleri etkilidir. Akdeniz 

ikliminde; yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlıdır. Yıllık toplam yağışın 

yaklaşık yarısı kışın düşer. Kıyı kuşağında, kar yağışı ve don olayları nadir olarak 

görülür. Yüksek kesimlerde kışlar, karlı ve soğuk geçer. Kuraklık fazla değildir. 

Herhangi bir yerde iklim koşullarının belirlenmesinde fiziki coğrafya özelliklerinin 

önemli etkileri vardır. Bunlar; denize yakınlık, yükselti ve röliefdir. Akdeniz iklim 

özellikleri yere göre az veya çok değişikliğe uğrayabilir. 

Havza, coğrafi konumun bir sonucu olarak, bütün yıl boyunca belirli bir hava 

kütlesinin etkisi altında kalmamaktadır. Çeşitli çevrelerden gelen hava kütlelerinin 

etkisi altında kalmaktadır. Çeşitli çevrelerden gelen hava kütlelerinin etkisi altında 

bulunan bu saha, genel olarak kışın Orta ve Doğu Avrupa üzerinde yerleşen kutupsal, 

yazında Asor antisiklonu ve Kuzey Afrika’dan kaynaklanan tropikal hava 

kütlelerinin baskınına uğrar. Sahanın iklim koşullarını büyük ölçüde etkileyen bu 

hava kütlelerinin, planetar polar cephenin bir bölümü olan “Akdeniz tâli cephesi” ne 

bağlı hareketleri ve mevsimleri şöyledir: kış mevsiminde, Orta ve Doğu Avrupa 

üzerinden Kuzey Atlas Okyanusu’na doğru yayılan yüksek basınç alanı Batı 

Anadolu’yu etkiler. Buradan doğan soğuk hava kütleleri (cPK), Kasım ayından 

itibaren Balkanlar üzerinden Ege Denizi’ne doğru yayılır ve genişleyerek Batı 

Anadolu’yu kaplar. Öte yandan, yine bu mevsimde batı rüzgarları kuşağına bağlı 

olarak Atlas Okyanusu yüksek basıncı (1022 mb) güneye (20˚N enlemi civarına, 

Kanarya takımadaları çevresine) çekilmiş bulunur. Bu basınç merkezi etki alanını 

genişleterek Kuzey Afrika ve Akdeniz üzerinden Batı Anadolu’ya kadar uzanır. 

Bilindiği gibi bu mevsimde Orta ve Doğu Avrupa’nın polar hava kütlesi ile Atlas 



 

 28

Okyanusu maksimumunun tropikal hava kütlesi Akdeniz üzerinde karşılaşır ve 

“Akdeniz tâli cephesi” nin oluşmasına sebep olur. Bu cepheye bağlı olarak siklon-

antisiklon grublarının batıdan Ege Bölgesi’ne dolayısıyla havzaya sokulmasıyla 

atmosferik aktivite artar. Akdeniz tâli cephesinin ve çevrede basınç koşullarının bu 

durumu nedeniyle çalışma sahasında genellikle yağışlı-ılık, bazen açık-soğuk hava 

tipleri (devreleri) egemen olur22.  Mayıs ayından itibaren Doğu Avrupa’nın ısınmaya 

başlaması ve Atlas Okyanusu yüksek basıncının kuzeye çekilmesiyle cephe hızla 

gerilemeye başlar. Öte yandan Güney Asya minimumunun Basra körfezi çevresinde 

genişlemesiyle yaz basınç koşulları egemen olur. Haziran ayından itibaren 

değişmeyen Etesien rüzgarları ile yaz hava tipi yerleşmeye başlar.  

Kuzey kadranından esen “etesiae” rüzgarlarının güney bölgelerine doğru 

gidildikçe umumiyetle istikrar, müddet ve şiddetleri artar. Bir defa bu rüzgarlar, esas 

itibariyle, soğuk enlemlerden sıcak enlemlere doğru estikleri için yollarında ısınırlar 

ve gittikçe fazla su buharı alabilecek hale gelirler, yani kuru rüzgarlar vasfını alırlar. 

Bu sebepten “etesiae” rüzgarlarının estikleri bölgelerde sema açık, hava sabit, 

buharlaşma pek şiddetlidir. Hava kütlesinin yukarı doğru hareketini, binaenaleyh su 

buharının yoğunlaşmasını icap ettiren dağlık bölgeler müstesna olmak üzere, 

Akdeniz mıntıkasında, umumiyetle, hava yaz mevsiminde son derece sabit ve 

kuraktır (Akdeniz İklim Tipi) 23. 

Akdeniz iklim kuşağında, iklimin insanların yaşamasına çok elverişliliği 

yanında, senenin sıcak ve kurak ile serin ve yağışlı olmak üzere iki kısma ayrılması 

bir taraftan da ziraati yapılan bitki çeşitlerini fazlalaştırarak ve ziraat sistemlerini 

ilerleterek ziraata dayanan ilk medeniyetlerin, bu klasik deniz civarındaki sahalarda 

doğmasına ve gelişmesine zemin hazırlamıştır. Yetiştirilen mahsulleri, tatbik edilen 

ziraat sistemleri, yaz kuraklığı neticesi az çok her yerde çekilen su sıkıntısının önüne 

geçmek için yapılan sulama ve sulamaya dayanarak kurulmuş eski medeniyetleri ve 

devletleriyle, kısacası bütün beşeri hususiyetleriyle bir bütün teşkil eden Akdeniz 

                                                 
22 Asaf Koçman, “Bozdağlar ve Çevresinin İklimi”, Ege Coğrafya Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi, Sayı 1, 1984, s.63. 
23 İ.Hakkı Akyol, “Türkiye’de Basınç, Rüzgarlar Ve Yağış Rejimi”, Türk Coğrafya Dergisi, İstanbul 
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yay.,Sayı V-VI,İstanbul, 1944, s.19. 
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alemi, tarihteki iktisadî, içtimaî ve siyasî vahdetini, her şeyden önce Akdeniz 

iklimine borçludur24. Küçük Menderes Havzası’nın, Akdeniz iklimi içinde yer alması 

münasebetiyle beşeri ve iktisadi hayatı, özellikle de ziraat hayatı başta olmak üzere 

diğer bir çok ekonomik faaliyetleri müspet yönde etkilenmiştir.  

Küçük Menderes Havzası’nda, sıcaklık, yağış ve rüzgar  şartları ele alınacak 

ve havzada bulunan Ödemiş, Selçuk, Torbalı, Tire ve Bayındır istasyonlarından 

alınan  meteorolojik verilerden yaralanılarak iklim elemanları açıklanacak, beşeri ve 

iktisadi hayata etkileri üzerinde durulacaktır. 

1.3.1. Sıcaklık Şartları 

Sıcaklık, iklim elemanlarının en önemlisidir. Küçük Menderes Havzası’nda, 

Ödemiş, Selçuk, Torbalı, Tire, Bayındır istasyonlarından alınan  verilere göre 

hazırlanan tabloda yıllık ortalama sıcaklık değerleri incelendiğinde; yıllık ortalama 

sıcaklık değerlerinin 17˚ C civarındadır (Tablo 1). Ortalama sıcaklıklar bakımından 

hiçbir ayın ortalamasının 0˚ altına düşmediği görülür. Soğuk devreyi karakterize 

eden sürede ortalama sıcaklıklar  8˚ civarındadır (Ocak ayı Ödemiş 7,1˚; Selçuk 7,8˚; 

Torbalı 7,7˚; Bayındır 8,3˚). Sıcak devreyi karakterize eden yaz aylarında ise 

ortalama sıcaklık 26˚ civarındadır (Ödemiş 26,4˚; Selçuk 25,2˚; Torbalı 27,3˚; Tire 

26,3˚; Bayındır 26,6˚). En sıcak aylar ise Temmuz ve Ağustostur (Şekil 3-4). 

 
Tablo 1: Küçük Menderes Havzası’nda Yer Alan İstasyonların Ortalama Sıcaklık 
Değerleri 
                                                 
24 Süha Göney, Büyük Menderes Bölgesi, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Yayın No:79, 
İstanbul, 1975, s.71. 
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Şekil 3: Küçük Menderes Havzası’ndaki İstasyonların Aylık Ortalama Sıcaklık 
Değerleri   
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Şekil 4: Küçük Menderes Havzası’ndaki İstasyonların Yıllık Ortalama Sıcaklık 
Değerleri 
 

Küçük Menderes Havzası’nda yer alan istasyonların yıllık en yüksek sıcaklık 

değerlerine baktığımızda Ödemiş’te 1959 yılının Temmuz ayında 46, 5 ˚C, Selçuk’ta  

2000 yılının Ağustos  ayında 42,5 ˚C, Torbalı’da 1987 yılının Temmuz ayında 45, 1 

˚C, Tire’de 1973 yılının Temmuz ayında 44, 3 ˚C, Bayındır’da 1973 yılının Temmuz 

ayında 44, 06 ˚C   en yüksek sıcaklık değerleri olarak görülür. En yüksek sıcaklık 

ortalaması Temmuz ayında 44, 06 ˚C ‘dir (Şekil 5-6). 
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Şekil 5: Küçük Menderes Havzası’nda Ortalama En Yüksek Sıcaklıklar 
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Şekil 6: Küçük Menderes Havzası’nda Yıllık Ortalama En Yüksek Sıcaklıklar 

 

En düşük sıcaklık değerleri Ödemiş’te 1968 yılının Ocak ayında -13.6 ˚C, 

Selçuk’ta 1964 yılının Ocak ayında -9. 0 ˚C, Torbalı’da 1985 yılının Şubat ayında -5. 

9 ˚C, Tire’de 1964 yılının Ocak ayında -8.0 ˚C, Bayındır’da 1973 yılının Ocak 

ayında -7.0 ˚C olarak ölçülmüştür. Bu rakamlar havzada mutlak minimum değerinin  

-8.7 ˚C civarında olduğunu gösterir (Şekil 7). 
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Şekil 7: Küçük Menderes Havzası’ndaki İstasyonlarda  En Düşük Sıcaklık Değerleri 

 

1.3.2. Yağış Şartları 

Küçük Menderes Havzası, Akdeniz yağış rejimi özelliklerine sahibtir. 

Maksimum yağış, basınç şartlarının son derece kararsız olduğu ve gezici 

depresyonların memleketimizi sık sık yokladıkları kış ortasına, minimumu da 

mevsimin sıcak ve havanın son derece sabit olduğu yaz aylarına düşer25 . Havzada 

yağış özellikleri incelendiğinde ise yıllık yağışların 700 mm civarında olduğu ve bu 

yağışın kış aylarında düştüğü görülür. Buna karşılık yaz aylarında ise yağış miktarı 

yok denecek kadar azdır. Aralık, Ocak, Şubat, aylarında önemli miktarda yağış alan 

havzadaki yağış miktarı, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında  düşer (Şekil 8-9). 

                                                 
25 İ.Hakkı Akyol, “Türkiye’de Yağış Rejimi”, Türk Coğrafya Dergisi, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat 
Fakültesi Yay.,Sayı V-VI,İstanbul, 1944, s.28. 
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Şekil 8: Küçük Menderes Havzası’nın Aylık  Ortalama Toplam Yağış Miktarı (mm) 
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Şekil 9: Küçük Menderes Havzası’ndaki İstasyonlarda Yıllık Ortalama Yağış Miktarı 

 

Ziraat hayatını etkileyen en önemli amil iklimdir. Dolayısıyla yağışın miktarı, 

zamanı ve süresi ziraî faaliyetlere yön verir. Suhunete nispetle çok daha mütehavvil 

bir karakter arz eden yağışın, beklenilen zamandan erken veya geç zuhurunun, 

miktarının az veya çok oluşunun bölgede ziraatı yapılan mahsullerin verimi ve 

kalitesi üzerindeki tesiri de büyüktür. Kendisini ortalama şartlara göre ayarlayan 
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ziraat hayatı, bazen sulama yapılan sahalarda dahi yağıştaki istikrarsızlıklardan 

büyük ölçüde müteessir olur26.  

Mahsul yağışların tahdidi altındadır ve âdeta onun zebunudur. Pamuk ve incir 

müstahsilinin durumu böyle iken, münhasıran narenciye ve zeytincilikle geçinenler 

ise, Ağustos sonlarında ve Eylül’de kuraklığın hafif geçmesini beklerler. Temmuz ve 

Ağustos aylarındaki yağış azlığından hayli müteessir olan zeytin ağaçlarının 

yaprakları sararmaya ve meyveleri dökülmeye yüz tutmuştur. Bilhassa Eylül 

ayındaki yağışın verim üzerine etkisi müspettir. Binaenaleyh zeytinci yağış gözler. 

Yağış şartlarındaki istikrarsızlıklar dolayısıyla sene olur pamukçu ve incirci, sene 

olur zeytinci ve hububat çiftçisi güler 27.  

Havzada ki ortalama toplam yağış miktarları, Ödemiş, Selçuk, Torbalı, Tire, 

Bayındır, Kiraz meteoroloji istasyonlarındaki verilere göre hazırlanmış şekillerde 

gösterilmiştir (Şekil 10-11-12-13-14). Tüm istasyonlarda ortak olarak tespit edilen, 

Akdeniz ikliminin belirgin özelliği olan yaz kuraklığıdır. 
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Şekil 10: Ödemiş’in Aylık Yağış Miktarı (mm) 

 

 
                                                 
26 S. Göney, a.g.e., 1975, s.115. 
27 S. Göney, a.g.e., 1975, s.116. 
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Şekil 11: Selçuk’un Aylık Yağış Miktarı 
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Şekil 12: Torbalı’nın Aylık Yağış Miktarı 
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Şekil 13: Tire’nin Aylık Yağış Miktarı 

 

Bayındır

0
20
40
60
80

100
120
140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Aylar

Y
ağ
ış

 M
ik

ta
rı

 (m
m

)

 
Şekil 14: Bayındır’ın Aylık Yağış Miktarı 

 

Küçük Menderes Havzası’ndaki meteoroloji istasyonlarının ortalama 

mevsimlik yağış değerleri (Şekil 15) incelendiğinde; havza içinde en düşük yıllık 

yağışın 549.6 mm ile Kiraz meteoroloji istasyonunda, en yüksek yıllık yağışın ise  

Tire’de 770.3 mm olduğu görülmektedir. 
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Şekil 15: Küçük Menderes Havzası’ndaki İstasyonların Ortalama Mevsimlik Yağış 
Değerleri 

 

1.3.2.1. Kar Yağışı 

Yağışlar konusu içinde, kar yağışlı günlere ve karın yerde kalma süresine  

tablo ve şekillerle yer verilerek, ziraat hayatı dolayısıyla beşeri ve iktisadi 

faaliyetlere etkisi üzerinde durulacaktır. 

Tablo ve şekillerde görüldüğü üzere; Küçük Menderes Havzası’ndaki 

meteoroloji istasyonlarındaki verilerde kar yağışlı günlere; Nisan, Mayıs, Haziran, 

Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarında rastlanmamıştır (Tablo 2 ve Şekil 

16). Ödemiş, Selçuk, Torbalı ve Bayındır’da Aralık, Ocak, Şubat, Mart aylarında 

sırasıyla 0.8 gün, 0.4 gün, 0.7 gün, 1.1 gündür. Tire’de ise Aralık, Ocak, Şubat 

aylarında 0.6 gündür (Şekil 17-18-19-20-21). 
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Tablo 2 : Ortalama Kar Yağışı Tablosu 
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Şekil 16: Küçük Menderes Havzası’ndaki Yıllık Ortalama Kar Yağışlı Günler 
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Şekil 17: Ödemiş’in Aylık Ortalama Kar Yağışlı Günleri 
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Şekil 18 : Selçuk’ta Aylık Ortalama Kar Yağışlı Günler 
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Şekil 19: Torbalı’da Aylık Ortalama Kar Yağışlı Günler 
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Şekil 20: Tire’de Aylık Ortalama Kar Yağışlı Günler 
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Şekil 21: Bayındır’da Ortalama Kar Yağışlı Günler 

 

Havzadaki meteoroloji istasyonlarından alınan bilgiye göre; ortalama kar 

örtülü günlerin sayısı  Selçuk’ta 0.6; Ödemiş’te 0.5; Tire’de 0.3; Torbalı ve 

Bayındırda ise 0 gündür (Tablo 2). Aralık’tan Şubat ayına kadar karla örtülü günlere 

rastlanır. 

Görülüyor ki, Küçük Menderes Havzası’nda kar şeklindeki yağışlar ve karın 

yerde kalma süresi yok denecek kadar azdır.  Ancak bazı seneler yağan çok kardan 

sebze, narenciye, zeytin, incir ve diğer bazı meyve ağaçları zarar görmektedir. Kar 
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yağışının ziraat üzerindeki başka bir menfi tesiri de, ziraî faaliyetleri inkıta 

uğratmasıdır. Karla örtülü günlerde, tarlaların ilkbaharda ekime hazırlanması yani 

sürülmesi, çapalanma vs. işlerine ara verilmesi mecburiyeti ile karşı karşıya kalınır28.  

1.3.2.2. Bulutluluk 

Küçük Menderes Havzası’ndaki bulutluluk değerleri gösterilmiştir (Şekil 22). 

Yıllık ortalama bulutluluk Ödemiş’te 3,4; Selçuk’ta 2,8; Torbalı’da 3,9; Tire’de 3,6; 

Bayındır’da 3 tür. En düşük değere kıyıya yakın Selçuk’ta rastlanır. Bulutluluğun 

aylara göre seyrinde yine Selçuk istasyonunda bulutluluk Ağustos ve Temmuz 

aylarında 0,5 tir.  

Aylık ortalama bulutluluğun en fazla olduğu Aralık ayında  Ödemiş’te 5,2; 

Selçuk’ta 4,7; Torbalı 5,5; Tire 5,5; Bayındır’da 4,5 tir. Bulutluluğun en yüksek 

olduğu değer 5,7 ile Torbalı’da Ocak ayında tespit edilmiştir. 

Görülüyor ki; yaz aylarında bulutluluk azalmakta, kış aylarında ise 

artmaktadır. Bu hal, Akdeniz havzasını yaz ve kış tesiri altında bulunduran hava 

kütlelerinin ve bunlara bağlı olarak meydana gelen frontejenez ve frontoliz şartlarla 

yakından alâkalıdır. Yazın bölgeyi işgal eden antisiklonal karakterdeki tropikal hava 

kütleleri bulutluluk derecesinin azalmasını  ve gökyüzünün yaz aylarında bol güneşli, 

açık olmasını; buna mukabil kış mevsiminde Akdeniz havzasını tesiri altında 

bulunduran instabil kutbî ve bazen arktik hava kütleleriyle bunlara bağlı olarak 

meydana gelen frontal faaliyetler bulut teşekkülünü ve yağışı hazırlar. Sıcaklığın 

fazlalaştığı mevsimde bulutların azalması, güneş ışınlarının atmosferde 

refleksiyonunu ve absorbsiyonunu hafifleterek güneş ısısının çok daha büyük bir 

kısmının bölgeye ulaşmasını sağlar. Bu hal yaz mahsullerinin gelişmesini 

kolaylaştırdığı gibi, tenebbüt devrelerini de kısaltabilir. Soğuk mevsime tekabül eden 

aylarda, ortalama bulutluluk derecesinin yüksek olması ise, arzdan atmosfere yönelen 

ısı enerjisinin çok büyük bir kısmının atmosferin alt tabakalarında tutularak arzın ve 

                                                 
28 S. Göney, a.g.e., 1975, s.132. 
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atmosferin zemine yakın kısımlarının az ısı kaybetmesine, dolayısıyla suhunetin çok 

fazla düşmemesine yol açar . Bu da ziraat hayatı üzerinde müspet etki yapmaktadır29. 
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Şekil 22: Küçük Menderes Havzası’nda Aylık Bulutluluk  

 

1.3.3. Rüzgarlar 

Basınç farklılıklarının neden olduğu  hava hareketleri olan rüzgarların, 

sıcaklık, bağıl nem, yağış gibi iklim elemanları üzerinde önemli etkileri vardır. 

Rüzgarların esiş yönleri ve esiş sıklığında, denize yakınlık ile rölyef özellikleri 

bilhassa  dağların yüksekliği ve uzanışı etkilidir. Küçük Menderes Havzası’nda  

hakim rüzgar esiş yönleri incelendiğinde, rüzgar yönlerinin farklılığında rölyefin ve 

denizin etkisi hissedilir. Doğu-batı istikametinde Ege denizine uzanan Küçük 

Menderes oluğu topoğrafya şartları bakımından arz ettiği elverişli şartlar dolayısıyla 

batıdan gelen siklonların doğuya hareketini kolaylaştıran doğal bir yoldur.  Ödemiş 

istasyonunda WSW  yönlü, Selçuk’ta  W yönlü, Torbalı’da N, Tire’de W, 

Bayındır’da N yönlü rüzgarların yıllık esme sayıları yüksek çıkmıştır (Tablo 3). 

Havza genelinde kuzey sektörlü rüzgarlar hakimdir. Ölçülen en yüksek rüzgar hızı  

Ödemiş’te 26 m/s dir.  

                                                 
29 S. Göney, a.g.e.,  s.136. 
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Kuzeyden  esen rüzgarlar yazın havanın suhunetini tanzim etmekte olup bu 

rüzgarlar Hazirandan sonra esmeye başladığından havanın rutubetini alarak, bilhassa 

incirlerin fevkalade güzel olmasına sebep teşkil eder. Güney rüzgarlarıysa ilkbahar 

ve sonbaharda ve bilhassa kış mevsiminde yağmur ihtiyacını temin eder. 

Alp dağlarının kuzeyinden, Tuna havzasından, Balkan yarımadasının 

kuzeyinden geçerek Karadeniz’in güney kıyıları ve Kafkasya’nın güney etekleri 

boyunca uzanan hava akımları Ege denizi memleketlerinde değişmez bir karakter 

gösteren “etesiae” (eteziyen) rüzgarlarını husule getirir 30. Eteziyen rüzgarları, Nisan 

ayında etkisi göstermeye başlasa da Mayıs ayında etkisi daha fazla hissedilip yağışın 

azaldığı Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında etkisi had safhaya ulaşarak Eylül 

ayında itibaren etkisi azalmaktadır. Soğuk enlemlerden sıcak enlemlere esen etesien 

rüzgarları kuru rüzgarlardır estikleri bölgede sema açık, hava sabit, buharlaşma pek 

şiddetlidir.   

Kuraklığı arttırması, buharlaşma ve terlemeyi şiddetlendirmesi yanında 

eteziyen rüzgarlarının gerek beşerî, gerekse ziraî hayat üzerinde müspet etkisi de yok 

değildir. Kuru ve yağış getirmeyen eteziyen rüzgarları bulut teşekkülünü geniş 

ölçüde azaltır, sema daima berrak ve parlak olduğundan güneş ısısının atmosferde 

hapsedilmesini azalttığından, bölgeye gelen ısı fazlalaşır, dolayısıyla mahsullerin 

tenebbüt devresi fazla bulutlu mıntıkalara nazaran kısalır31 .  

Sağlık klimatolojisi uzmanlarınca ortalama rüzgar hızının 6 m/s den az 

olduğu yerlerin iklimi olumlu kabul edilir. Bilindiği gibi, rüzgar kıyı kesimlerde 

buharlaşmayı sağlayarak serinlik duygusu verir. Bunaltıcı durumun asıl nedeni hava 

hareketlerinin yokluğudur. Yeterli şiddette bir hava hareketi zindelik veren bir ortam 

yaratır. Ayrıca hava hareketinin monoton değil, değişken olması gerekir. İnsana en 

kötü etki yapan günler gerek sıcak, gerekse soğuk havanın aynı ortalamalar 

üzerinden günlerce devamlı olarak etki yapmasıdır. Hafif rüzgarlar ve bunlara bağlı 

olarak oluşan dalga hareketi kıyı sularının yenilenmesini, deniz havasının da 

                                                 
30 İ.Hakkı Akyol,  “Türkiye’de Basınç, Rüzgarlar Ve Yağış Rejimi”, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı V-
VI, İstanbul, 1944, s.2. 
31 Süha Göney, a.g.e., 1975, s.164. 
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temizlenmesini sağlar. Kuşkusuz bu değişmeler insan sağlığı açısından olumlu 

koşullar yaratır32.  

Selçuk, günlük rüzgarların yönü ve hızı bakımından uygun değerlere sahibtir. 

Yıl boyunca, özellikle turizm sezonunda değişik yönlerden esen rüzgarların ortalama 

hızı ve frekansı hiçbir şekilde öngörülen eşik değerleri aşmamaktadır. Selçuk 

meteoroloji istasyonlarının verilerine göre bütün yıl boyunca hafif ve orta kuvvette 

rüzgarlar ile esinti şiddetindeki rüzgarların hakim olduğunu görmekteyiz. Ege 

bölgesinde etkili olan kuzey ve kuzeybatı yönlü rüzgarlar ile kara ve denizlerin fazla 

ısınmasından kaynaklanan meltem rüzgarları, Selçuk çevresinde de etkili olmaktadır. 

Böylece yazın buralarda sıcaklığın bunaltıcı etkisi hafiflemiş olur. Böylece, havzanın 

en önemli turizm merkezlerinden biri olan Selçuk’ta, rüzgarın diğer iklim 

unsurlarıyla birlikte turizme olumlu etkisi olduğu söylenebilir. 

 
Tablo 3 : Rüzgarın Esme Yönleri Ve Esme Sayıları Toplamı (Yıllık) 

 

                                                 
32 M.Özgürel ve A.Koçman, “Sağlık ve Deniz Turizmi Açısından Ege Bölgesi Kıyı Kuşağı İklim 
Koşullarının İncelenmesi”. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü İkinci Ulusal Meteoroloji Kongresi 
Bildiriler, 1991. 
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Şekil 23: Rüzgarın Esme Yönleri Ve Esme Sayıları Toplamı (Yıllık) 
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Şekil 24: Bayındır’ın Rüzgar Gülü 
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Şekil 25: Ödemiş’in Rüzgar Gülü 
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Şekil 26: Selçuk’un Rüzgar Gülü 
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Şekil 27: Tire’nin Rüzgar Gülü 
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Şekil 28: Torbalı’nın Rüzgar Gülü 

1.4. TOPRAK ÖZELLİKLERİ 

Küçük Menderes Havzası’nda, toprak tiplerini iki ana gruba ayırmak 

mümkündür. Bunlardan ilki, alçak kısımlardaki azonal topraklar, ikincisi ise yüksek 

kısımlardaki intrazonal ve zonal topraklardır (Harita 8). 

Zonal ve azonal topraklar arasındaki fark sadece teşekkül 

mekanizmalarındaki ayrılıktan ve nispeten eski ve yeni olmalarından ileri gelmez. 

İrtifa ve bilhassa meyil, yetiştirilen mahsuller, tatbik edilen ziraat sistemleri ve verim 

itibariyle de, zonal ve azonal topraklar arasında önemli ayrılıklar mevcuttur. 
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Bölgenin geniş ve alçak ovalar ile yamaçlar arasında müşahade edilen coğrafi tezadın 

sebeplerinden biri de, ova ile yamaçlardaki toprakların farklı hususiyetler arz 

etmesidir. Yamaçlarda münhasıran zonal topraklar, buna karşılık düz ve derin 

alüvyal ovalarda azonal topraklar hakimdir. Azonal topraklar ziraat bakımından daha 

elverişli imkanlara sahibtir 33. 

 

                                                 
33 S. Göney, a.g.e., 1975, s.79. 



 

 

 
Harita 8: Toprak Haritası 
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1.4.1. Toprak Tipleri 

Alüvyal Topraklar (A) 

Ziraî faaliyetlere uygun olan alüvyal topraklar; yüzey sularının tabanlarında 

veya tesir sahalarında akarsular tarafından taşınarak yığılmış bulunan genç 

sedimentler üzerinde yer alan; düz, düze yakın meyle sahip azonal genç topraklardır.   

Akarsuların meydana getirdiği oldukça geniş alüvyal sel ovalarında ırmak 

yatağından uzaklaştıkça topraklar bünye, drenaj ve hatta topografya bakımından 

belirli farklılıklar gösterirler. İklim, drenaj ve kullanma tarzına göre organik madde 

miktarları geniş bir değişiklik gösterir. Azonal topraklar olması dolayısıyla özel bir 

iklim tipi ve vejetasyonu yoktur. Her iklim ve vejetasyona sahip olabilir 34. Ödemiş, 

Tire, Bayındır, Torbalı’da yaygındır. 

Alüvyal Sahil Bataklıkları (S) 

Bu araziler yüzey suları ve dalga tesiriyle göl ve deniz kıyısında teşekkül 

etmiş, devamlı veya uzun süre yaş kalan ve genellikle bataklık halinde olan 

arazilerdir35. Mevsimin kurak aylarında bazı kesimlerinde otlatma yapılabilmekteyse 

de genellikle işe yaramayan arazilerdir. Havzada en fazla Selçuk’ta görülür.  

Kolüvyal Topraklar (K) 

Sathi akımla veya yan derelerin kısa mesafelerden taşıyarak meylin azalmış 

olduğu yerlerde depo ettikleri materyallerin meydana getirdiği genç topraklardır. Dik 

yamaçların eteklerinde ve vadi boğazlarında bulunanlar daha ziyade az topraklı kaba 

taş ve molozları ihtiva eder. Kolüvyal topraklar % 2 den fazla olmak şartıyla mutlak 

bir meyle sahibtir. Genellikle iyi drenaja sahip olup, tuzluluk ve tuz birikimi 

göstermezler. Mevcut bünyelerinin kaba oluşları, taşlılıkları, meyle sahip olmaları ve 

taşkına maruz kalmaları en önemli problemleridir. Ödemiş ve Torbalı’da yaygındır. 

 

                                                 
34 İzmir İli Arazi Varlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 2001, s.13. 
35 İzmir İli Arazi Varlığı, a.g.e., 2001, s.14. 
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Tuzlu, Alkali ve Tuzlu Alkali Karışığı (Çorak) Topraklar (Ç) 

Tuz ve alkalilik, bitki büyümesini önleyecek veya büyümeye mani olacak 

miktardadır. Tabi bitki örtüsü tuz seven ot ve çalılardır. Bu toprakların yüzeyinde 

ince, gri veya beyaz renkte tuz kabuğu bulunur. İyi bir drenaj sistemiyle, tuzlar 

yıkanarak bu arazilerden faydalanmak mümkündür. Selçuk ve çevresinde görülür. 

Kestane Renkli Topraklar (Ć) 

Zonal bir toprak olup, kalsiyum zengin, A horizonu orta derecede organik 

madde içeren, B horizonu ise kil birikimine sahip, orta derecede kalkerlidir. Tabii 

vejetasyon kısa ve uzun otlarla çalılardan ve seyrek ağaçlardan ibarettir. Torbalı’da 

görülür. 

Kırmızı Kestane Toprakları (D) 

Rengi hariç diğer bütün özellikleri kestane renkli toprakların aynı veya 

benzeri olan ancak ısının ve yağışın kestane renkli topraklara nazaran daha fazla 

olduğu yerlerde oluşur. Fazla ısı topraktaki demiri fazla okside ettiğinden, renk 

kırmızılaşır. En fazla Torbalı’da görülür. 

Kırmızı Akdeniz Toprakları ( Terra Rosa) (T) 

Akdeniz iklim bölgesindeki kireç kayaları üzerinde 600 mm veya daha fazla 

yağış altında oluşan topraklardır. Koyu kırmızı renklidir. Tabi vejetasyon; ot, makiler 

ve muhtelif orman ağaçlarıdır. Toprak yılın birçok ayında kurudur. Fakat yılın serin 

ve yağışlı mevsimlerinde rutubetlidir. Torbalı ve Kiraz’da yaygın olarak bulunur. 

Kırmızı Kahverengi Akdeniz Toprakları (E) 

Esas itibarıyla Kırmızı Akdeniz ve Kahverengi Akdeniz topraklarının karışık 

halidir. Tabii vejetasyon; ot, makiler ve muhtelif orman ağaçlarıdır. Yılın birçok 

ayında  kuru olan toprak serin devredeki yağışlı mevsimlerde rutubetlidir. 

Ana madde esas olarak sert kalker, hafif dağlık bölgelerde granit, kil taşı, 

kumtaşı, kireçtaşı; alçak yayla ve ovalarda andezitik, bazaltik kayalar, granit, kil taşı, 
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kumtaşı, konglomera, çakıllı kumlu killi genç sedimentler ve kumlu kil taşlarıdır.  

VI. ve VII. Sınıf arazileri içermektedir. Torbalı, Tire ve Selçuk’ta yaygındır. 

Çıplak Kaya ve Molozlar (ÇK) 

Üzerinde toprak katı bulunmadığından, parçalanmamış veya kısmen 

parçalanmış sert kaya ve taşlarla kaplı sahalardır. Tarımda hiçbir işe yaramayan bu 

araziler arazi kullanma kabiliyeti yönünden VIII. sınıftır. Bu duruma göre tarım, 

orman ve meracılıkta kullanılmayan; ancak av sahası, maden, taşocağı vs. olarak 

kullanılabilecek sahalardır. Bu tip arazilerde bazı durumlarda kaya ve taşların 

çatlaklarında tutunarak, bu çatlaklardaki mevcut topraklardan faydalanarak gelişen 

çok seyrek orman ağaçları, çalı ve otlar bulunabilir. Fakat genellikle vejetasyondan 

yoksundur. Havzada çok geniş bir alana yayılmış olup, Selçuk, Ödemiş, Tire, 

Bayındır, Beydağ, Kiraz’da görülür. 

Kumlu, Çakıllı, Molozlu, Irmak Taşkın Yatakları (IY) 

Irmakların taşkın yataklarındaki kumlu, çakıllı, molozlu materyalin 

bulunduğu sahaları kapsamına alır. Bu sahalar yağışın az olduğu yaz aylarında 

görülür, yağışın fazla olduğu zamanlarda ırmak yatağı, yani akış sahası olan bu 

yerlerde akan su ince toprak materyalini devamlı yıkadığından toprak materyali 

bulunmaz. Vejetasyondan yoksundurlar. Tarımda kullanılmayan VIII. sınıf arazi 

topraklarıdır. En geniş Kiraz, Ödemiş, Tire, Torbalı’da yer alır.   

Sahil Kumulu (SK) 

Rüzgar ve kısmen de dalga hareketleriyle deniz ve göllerin sahillerinden 

taşınarak belirli alanlarda depo edilmiş kumullardır. Bariz bitki örtüsü yoktur. 

Tarımsal açıdan verimsiz ve değersizdir. Selçuk kıyılarında görülür. 

1.4.2. Arazi Sınıfları Ve Kullanma Durumları 

1.Sınıf Arazi: Topoğrafyaları hemen hemen düz, su ve rüzgar erozyonu 

zararı yok veya çok az,  toprak derinliği fazla, drenajları ise iyi olan arazilerdir. 

Tuzluluk, alkalilik ve taşlılık gibi sorunları yoktur. Verimlilikleri iyi, su tutma 
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kapasitesi yüksektir. Kültür bitkileri  yetiştirilmesinde olduğu kadar çayır, mera ve 

orman için de güvenli olarak kullanılabilirler. Hepsi % 2’den düşük eğimlidir. Sulu, 

nadassız kuru tarım, bağ-bahçe, zeytinlik, mera, orman-fundalık, yerleşim alanı 

olarak kullanılmaktadır. 

2.Sınıf Arazi: Bu topraklar, kültür bitkileri, çayır, mera ve orman için 

kullanılabilir. Hafif eğimli, orta derecede su ve rüzgar erozyonuna maruz, elverişsiz 

toprak yapısı ve işlenebilirliliğine sahibtir. 

3.Sınıf Arazi: Kültür bitkileri tarımına alınabilecekleri gibi, çayır, mera ve 

orman arazisi olaraktan kullanabilirler. Orta derecede eğimli, şiddetli su ve rüzgar 

erozyonuna sahip, düşük verimlilik, orta derecede tuzluluk özelliklerine sahiptir. Bu 

araziler kuru tarım, sulu tarım, bağ-bahçe, zeytin, turunçgil, çayır-mera ve orman-

funda kullanımlıdır. 

4.Sınıf Arazi: Çayır, mera ve orman için kullanılabileceği gibi, gerekli 

önlemlerin alınmasıyla iklime adapte olmuş tarla veya bahçe bitkilerinden bazıları 

içinde kullanılabilir. Dik eğimli, şiddetli su ve rüzgar erozyonuna maruz, ürüne zarar 

veren sık taşkınların görüldüğü arazilerdir. 

5.Sınıf Arazi: Topografya yönünden hemen hemen düz arazilerdir. 

Toprakları sık sık sel basması nedeniyle sürekli yaş, ya da çok taşlı ve kayalıdır. Sık 

sık taşkınlara maruz kalan arazilerle, düz, düze yakın eğime sahip çok taşlı veya orta 

derecede kayalı araziler, suyu seven ot ve ağaçların yetişmesine uygun göllenme 

alanları bu sınıfın içindedir. Tarla ve bahçe bitkilerinin yetiştirilmesine uygun 

olmayan bu arazilerde çayır ıslahı yapmak veya uygun ağaç türler yetiştirerek bu 

arazilerden kazanç sağlamak mümkündür.  

6.Sınıf Arazi: Çayır ve mera iyileştirmelerinin uygulanabildiği arazilerdir. 

Dik eğimli, ciddi erozyon zararlarına maruz, taşkınların yaşandığı ancak çayır, mera 

ve orman için kullanılabilir alanlardır.  

7.Sınıf Arazi: Çok dik eğimli, erozyon, tuzluluk gibi kültür bitkilerinin 

yetiştirilmesini engelleyen sınırlandırmalara sahiptir. Çayır ve mera ıslahı için 
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kullanılma olanağı oldukça sınırlı olan arazilerdir. En yaygın kullanım şekli orman- 

fundadır. 

8.Sınıf Arazi: Erozyon, taşlılık, kayalık, tuzluluk gibi çok şiddetli 

sınırlandırmalar nedeniyle ot, ağaç ve kültür bitkilerinin yetiştirilmesine elverişli 

değildir. Çok aşınmış araziler, kumsallar, kayalıklar, ırmak yatakları, maden 

işletmesi yapılan eski ocaklar bu sınıfa girer. Diğer arazi tiplerinden olan sazlık-

bataklıklar, sahil kumulları, ırmak yatakları, çıplak kayalık alanlar, su yüzeyleri, 

yoğun yerleşim alanları bu sınıf içerisinde değerlendirilmiştir.   

 



 

 

 
Harita 9: Arazi Kullanma Kabiliyeti 
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1.4.3. Toprak Erozyonu 

Küçük Menderes Havzası’nda, kültür bitkilerinin yetiştirilmesini ve tarımsal 

kullanımı kısıtlayan sorunlar; erozyon, sığlık, taşlılık, kayalılık, drenaj ve çoraklıktır. 

Ancak, Türkiye için en önemli sorunlardan olan erozyon sorunu havza içinde önemli 

bir problem olması nedeniyle ele alınacaktır.  

Büklümler yaparak akan Küçük Menderes nehrinde, büklümlerin çarptığı 

yerlerdeki toprak alttan oyulduğu için üst kısımlar göçerek akarsu tarafından 

taşınmaktadır. Şiddetli sağanaklarla da taşkın ve etek ovalarında meydana gelen 

seller de toprağın başka yerlere taşınmasına sebep olarak ziraat hayatı  için ciddi 

sorunlara neden olmaktadır. Erozyonu önlemek için eğime dik, birbirine paralel 

şeritlere bölünerek ardarda gelen şeritlerden birinde ekim yapılırken diğerinde nadas 

uygulanır. Teraslama en etkin erozyon kontrol önlemidir. Taşkına maruz kalabilecek 

düz tarım arazilerinin de bu tehlikelere karşı korunması için taşkınların geliş yerine 

göre tarım arazileri hendek veya seddeler ile korunmalıdır. Taşkınlardan korunmanın 

bir diğer yolu da aynı zamanda su muhafazasına yarayan gölet ve rezervuarların 

yapılmasıdır.  

Bilinçsizce kullanılan meralarda, her mevsim hayvan otlatılmasıyla  doğal 

bitki örtüsünün tahrip edilmesi erozyonu  şiddetlendirmektedir. Meralardaki erozyon 

aşağı kesimlerinde bulunan tarım arazilerinin, zayıf bitki örtüsüne tutunamayıp, 

yüzey akışa geçen sular ile baskınlarına neden olmaktadır. Meralardaki erozyonu 

önlemek için seki, taşkın bentleri gibi toprak ve su koruma önlemleri alınmalı, 

otlatma değeri olan bitki türleri geliştirilmeli, kontrollü otlatma yapılmalıdır. Bitki 

örtüsünün insanlar tarafından tahribi de eğimli arazilerde, erozyonu 

hızlandırmaktadır. Erozyonu engellemek için, ormanlardan açma yapılması 

engellenmelidir. 
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1.5. BİTKİ ÖRTÜSÜ  

Küçük Menderes Havzası’nda bitki toplulukları beşerin etkisiyle  büyük 

ölçüde tahribe uğramıştır. Binlerce yıla dayanan çok eski medeniyetlere beşiklik 

eden havzada insan, bitki örtüsünün çehresini değiştirmiş, doğal sınırlarını 

geriletmiş, bazı kesimlerde tamamen ortadan kalkmasına sebep olmuştur. Bitki 

örtüsünün ziraat, hayvancılık, iskan amacıyla tahribe uğradığı görülür. İnsan eliyle 

tahrip edilen orman alanları, tarım alanlarına ya da yerleşme alanlarına dönüşmüştür. 

Geniş bir yayılış gösteren maki, ormanın tahribiyle, garig ise makinin aşırı ölçüde 

tahrip edilmesiyle ortaya çıkmıştır. Sonuçta, bugün havzada çırılçıplak, bitki 

örtüsünden tamamen yoksun, ana kayanın yüzeye çıktığı alanlar bulunmaktadır. 

Bitkilerin yetişme ve yaşama şartlarını iklim, topografya, ana materyal, 

toprak ve diğer canlılar etkiler36. Başta iklimin tesiriyle; alçak kısımlarda  her zaman 

yeşil, geniş sert yapraklı, kökleri derine giden, ışık isteği fazla, kuraklığa dayanıklı 

kserofit karakterli bodur bitkiler, yüksek kısımlara doğru karışık tipte ağaç 

toplulukları ve iğne yapraklı ormanlar görülür. 

Küçük Menderes Havzası’nda, Akdeniz ikliminde yetişen bitkiler yaygındır 

(Harita 10). Küçük Menderes Havzası’nın tabanı ve ona yakın kesimlerde Akdeniz 

iklimini temsil edem maki formasyonları geniş yer tutar. Uzun bir vejetasyon 

süresinde yetişen, sıcak bir sonbahar ve ılıman kışı olan bölgelerde bulunan  maki 

üyelerinin boyları 1,5-4 m arasındadır ancak bazı elverişli ortamlarda ise makilerin 

boyları 6-8 m kadar ulaşır. Havzada maki formasyonu 650-700 m ye kadar çıkabilir. 

Aydın dağlarının N eteklerinde görülen maki elemanları şunlardır; Arbutus 

andrachne (sandal), Quercus coccifera (kermez meşesi), Pistacia lentiscus (sakız), 

Ceratonia siliqua (keçiboynuzu), Olea Europaea oleaster/sylvestris (delice), Quercus 

ilex (pırnal meşesi), Laurus nobilis (defne), Phillyrea latifolia (akçakesme), Spartium 

junceum (katırtırnağı), Myrtus communis (mersin), Cistus creticus (tüylü laden), 

Arbutus unedo (kocayemiş), Erica arboreaticus (ağaç fundası), Castoneasativa 

(kestane). 

                                                 
36 İ.Atalay, Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, İzmir, 2000, s.138. 
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Yüksek yerleri tercih eden karaçamlar, İzmir civarındaki dağlık sahalarda, 

Gediz ve Küçük Menderes depresyonları arasındaki Bozdağ kitlesinde hâkim bir 

yayılış gösterirler. İstisnaî olarak bazı mahdut sahalarda fıstık çamı toplulukları 

mevcuttur37. Küçük Menderes Havzası’nda, Helvacı köyünü doğu, batı ve güneyden 

çevreleyen hafif tepelik alanlarda fıstık çamı (Pinus Pinea) toplulukları ortaya çıkar. 

Köyün doğu ve batı kesiminde parçalı bir dağılış göstererek, köyün güneyinde 

Çırpıköy yolunun iki tarafında yoğunluk kazanır. İçinde dağınık olarak  sıcağı seven, 

ışık isteği fazla olan ve kserofit karakterde, soğuğa dayanıklı meyveleri boya ve 

kimya sanayinde kullanılan tarih boyunca da Ege ve Akdeniz havzalarında oturan 

milletlerin iktisadi hayatında etkili olmuş palamut meşesi   (Querces aegilops)  ve 

kızılçam (Pinus Brutia) karışan yaşlı ağaçlar, topluluk halinde bulunur. Yükseltisi 

250-300 m civarında güneye dönük hafif meyilli yamaçlar üzerinde gelişmiştir. 

Özellikle kestane topluluklarının, Küçük Menderes ırmağına ulaşan kısa 

akarsuların  kabul havzalarında yoğunlaştıkları dikkat çeker. Doğuya doğru derelerin 

kabul havzalarında daha küçük topluluklar oluşturan kestane, Adagide güneyinde 

kalıntılar halinde bulunur. Kestane topluluklarının doğuya doğru yerini meşe ve 

karaçamlardan oluşan kuru ormanlar alır. Kestanenin teşkil ettiği yarı nemli ormanlar 

en geniş yayılış alanına Aydın dağlarının Küçük Menderes ovasına bakan kuzey 

yamaçlarında bulur. En fazla yağış alan bu kesimlerinden olan bu yamaçlarda (Tire 

837.1 mm) devamlı olmamakla beraber parçalı bir şerit halinde Beydağ’ı yerleşmesi 

doğusuna kadar  yayılış gösterdikleri görülür. Tahribten kurtuldukları kesimlerde 

hemen ova gerisindeki yamaçlarda 400 m den itibaren başlayan, en fazla 1000-1100 

m ye yükselen kestane kümeleri görülür. 

Kiraz ovası tabanından doğudaki hafif meyilli yamaçlara doğru çıkılınca saha 

yer yer kümeler, fakat çoğunlukla tahrip sonucu tarım alanları arasında seyrek 

ağaçlar halinde palamut meşesi38 (Querces aegilops)  topluluklarının yayılış alanıdır. 

İçlerinde yer yer saçlı ve tüylü meşe karışan bu seyrek topluluğun alt katında ağaççık 

görünümünde geyik dikeni, yabani gül, karaçalı, kermez meşesi ve akçakesme yer 
                                                 
37 Hamit İnandık, Türkiye Bitki Coğrafyasına Giriş, İstanbul Üniversitesi Enstitüsü Yayınları, 
No:42, İstanbul, 1965, s.37. 
38 S.İnal, “Türkiye’de Palamut Meşesi ve Faydaları”, İ.Ü Orman  Fak. Dergisi.1958, s.3. 
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alır. 500 m lerde palamut meşesi topluluklarının arasına kızılçamlar girer. Kızılçam 

ormanlarının üzerinde karaçam ormanları başlar. Ortalama 1000 m, 2000 m ye kadar 

çıkabilir. Aydın ve Bozdağların yüksek kısımlarında kuzeye bakan yamaçlarında 

görülür. Pinus nigra, nemli-yarınemli ılıman bölgelerle, soğuk karasal bölgeler 

arasında geçiş özelliği gösteren alanlarda yaygındır 39. Bütün Ege bölgesinde olduğu 

gibi Küçük Menderes Havzası’nda da ormanların aşırı tahrip edilmesine rağmen bazı 

alanlarda mevcudiyetini sürdürmektedir. Havzada, karaçam ormanları kızılçam ile 

karışık bulunur. Başlıcaları, Ödemişin kuzeyinde yer alan Gölcük çevresinde iğne 

yapraklı ağaçlardan karaçam ve kızılçam türlerinin tahrip edildiği yerlerde delice, 

sandal ağacı, kocayemiş gibi türler hakimdir. Ödemişin kuzeyindeki bir başka orman 

alanıysa, Keldağ  bölgesinde, iğne ve yayvan yapraklı ağaçlardan oluşan karışık 

orman tipi yer alır. Tahribe uğrayan yerlerde, maki elemanları görülür. Ödemiş ise, 

doğal bitki örtüsünün ortadan kaldırıldığı  bir tarım alanıdır. Maki elemanlarından 

yabani zeytin yaygındır. 

Bayındır çevresindeki Ovacık bölgesi, kızılçam, karaçam  ve fıstık çamları 

geniş yer tutar. Yabani zeytin ağaçlarının oldukça fazla olduğu ve Bayındır’ın 

kuzeyinde geniş bir alana yayıldığı görülür. 

Torbalı ise aşırı derecede tahribe uğramış, maki elemanlarının geniş yer 

tuttuğu bir alandır. Dağkızılca kesimi yüksek kesimlerinde kızılçam ormanları 

görülür. Yine maki formasyonları dikkat çeker. 

Tire doğusu ise kermez meşesi,  kestane gibi maki elemanlarından oluşur. 

Tire güneyinde de makiler geniş yer tutar.Yükseklerde kızılçam ormanları görülür. 

Selçuk çevresi, alçaklarda makiler yükseklerde kızılçam ormanlarıyla temsil 

edilir. Kıyıya yakın alanlarda tuzcul bitkiler dikkati çeker. Küçük Menderes 

Havzası’nda, Tire kuzeybatısında 150-200 m. civarında olan bu az yüksek tepelerde 

ortaya çıkan garig formasyonu Selçuk Boğazı girişine kadar devam eder 40.  Bilindiği 

gibi garig; maki topluluklarının tahrip edildiği yerlerde ve terk edilen tarım 
                                                 
39 İ.Atalay, Türkiye Vejetasyon Coğrafyasına Giriş, Ege.Üniv.Edebiyat Fak.Yay., No:19, 1994, 
İzmir, s.183. 
40  N.Önal, “Gediz Ve Büyük Menderes Arası Bitki Coğrafyası”,  Doktora Tezi, İstanbul, 1998, s.94. 
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alanlarında  diz boyu yüksekliğinde (50 cm ile 1 metre arası) olan yazın sararan ve 

yapraklarının büyük bir bölümünü döken küçük ve dikenli yaprakları olan çalılardan 

oluşur. Bunu oluşturan türler, çok fazla yayılma yeteneğine sahip olduğundan 

terkedilmiş tarlalar ile sürekli tahribata uğrayan alanları kısa sürede kaplar. Bunların 

su ve besin maddesi istekleri de az olduğundan toprağın çok sığ olduğu taşlık ve 

kayalık alanlarda çok iyi gelişmekte ve tutunmaktadır41 . 

Yazın tamamıyla kuruyan ırmağın ağız kısmında bazı kesimlerde halofit 

bitkiler göze çarpar. Küçük Menderes ovası bütünüyle bitki örtüsünden yoksun, 

tarım alanı halindedir. Bitki örtüsünün ortadan kaldırıldığı yerlerde ovalarda ve 

yamaçların ovalara yakın kesimlerinde tarla, sebze ve meyve bahçeleri görülür. Ova 

tabanında arızalar oluşturan az yüksek tepelerde garig elemanları, yatak kenarındaki 

kumlu, çakıllı kesimlerde zakkum, kermez meşesi gibi, tamamen kızılçam 

ormanlarının tahribiyle gelişmiş bütün yıl yeşil olan maki elemanları gelişmiştir. 

Küçük Menderesin aşağı çığırı boyunca ise ılgın ve hayıtlar bir şerit halinde 

uzanır. Ayrıca tarlalar arasında  gölgelik olarak bırakılmış yüce meşe ağaçları dikkati 

çeker. Çapları 1 metreye yaklaşan boyları 10-15 m arasında değişen bu ağaçlar 

bugün ormansız olan, kesif ölçüde tarım yapılan bu alanların eskiden meşe 

ormanlarıyla kaplı olduğuna işaret ederler. Orman tahribiyle bozulan doğal denge, 

beraberinde toprak erozyonunu getirmektedir. Ayrıca doğal dengenin bozulmasıyla 

nadir bulunan bazı bitki ve hayvan türlerinin de yetişme ve yaşama imkanı 

bulamayarak ortadan kalkmasıyla biyolojik zenginliğin gün geçtikçe azalması da 

kaçınılmaz olacaktır. 

                                                 
41 İ.Atalay, K.Mortan, Türkiye Bölgesel Coğrafyası, İstanbul, İnkılâp Kitapevi, 1998, s.164. 
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1.6. HİDROGRAFYA 

Küçük Menderes Havzası’nın en önemli akarsuyu Küçük Menderes nehri ve 

yan kolları olan Fertek çayı, Uladı deresi, Ilıca deresi, Değirmen dere, Aktaş deresi, 

Rahmanlar deresi, Pirinçci deresi, Yuvalı dere, Ceriközkaya deresi, Eğridere, Birgi 

çayı, Çevlik çayı ve Keles çayıdır. Küçük Menderes Havzası’nın ortasında yer alan 

Küçük Menderes nehri doğuda 220 m kotundan başlayarak Ege denizine kadar 

yaklaşık 114 km lik yol kateder. Havzanın doğusunda Bozdağ (2158 m), Karadağ 

(1467 m) ve Gediktepe (1241 m) den akan derelerle beslenen ve Kiraz ovasından 

(yaklaşık 220 m kotlarından) başlayan Küçük Menderes nehri kuzey-güney yönünde 

aktıktan sonra Beydağ kasabasından (170 m kotlarında) itibaren yaklaşık doğu-batı 

istikametinde Ödemiş ovasını katederek Torbalı’nın doğusuna (20 m kotlarına) değin 

akar. Buradan tekrar kuzey-güney istikametinde Belevi boğazından Selçuk ovasına 

(5 m kotlarına) kavuşur ve doğu-batı istikametinde aktıktan sonra Ege denizine 

dökülür.  Küçük Menderes nehri üzerinde bulunan ve yaklaşık 3255 km² yağış alanı 

olan Selçuk 601 no lu  istasyonun yıllık ortalama akımı 11.45 m³/sn’dir. Tablo 4’de 

görüldüğü üzere kuraklık nedeniyle akım değerleri ortalama akım değerinin 

altındadır. 

 
Tablo 4: 6-01 (Beydağ) Ve 601 (Selçuk) İstasyonları Aylık Ve Yıllık Ortalama Akım 
Değerleri 

 

Küçük Menderes Havzası’nın batısında, Küçük Menderes nehrinin denize 

döküldüğü yere yakın bir bölgede yaklaşık 1500 ha alanı kapsayan Eleman bataklığı 

ile yüzey alanları yaklaşık 75 ha olan Gebekirse ve Çatak gölleri yer alır42 . 

                                                 
42 DSİ, Revize Hidrojeolojik Etütler Kapsamında Küçük Menderes Havzası Yeraltı sularının 
İncelenmesi Ve Yönetimi, ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara, 2000, s.57. 



 

 64

Küçük Menderes ovasında bataklık ıslahı yapılmadan evvel mevsimlere göre 

çok değişik alanlar işgal eden göl ve bataklıklar bulunmakta idi. 1935 yılından 

itibaren yapılan bataklık ıslahı çalışmalar ve açılan 287 km uzunlukta drenaj 

kanallarıyla bunların büyük kısmı kurutulmuştur. Tire-Belevi arasındaki Boğaziçi 

mevkiinde bulunan Çavuşgölü ve Karagöl bataklığı drenaj kanallarıyla tamamen 

kurutulmuştur. 650 hektarlık bir alan kaplamakta olan Belevi gölünün 350 hektarlık 

bir kısmı kurutulmuş geriye kalan 300 hektarlık kısmı kolmotasyona terkedilmiştir. 

100 hektarlık Kuyumcu bataklığı da tamamen kurutulan bataklıklar arasındadır. 

Ayrıca Akarca gölü (Bayındır) drenaj kanalıyla 2000 hektar, Akgöl (Torbalı) drenaj 

kanalıyla 150 hektar, Cellat (Torbalı) gölü kuşaklama ve drenaj kanallarıyla 1200 

hektar ve Kayeş (Torbalı) kuşaklama ve drenaj kanallarıyla 2000 hektar kaplayan 

bataklık alanlar kurutulmuş bulunmaktadır. Sadece, Küçük Menderes nehrinin Ege 

denizine döküldüğü Pamucak deltasında kot düşüklüğü sebebiyle ıslahı yapılamayan 

Çakal, Eleman, Selçuk, göl ve bataklık alanları kalmıştır. Kurutulmuş bulunan 

bataklıkların bir kısım arazi her mevsimde ekilebilir hale getirilerek ekim 

sağlanmıştır 43. 

Küçük Menderes Havzası’ndaki bataklıkların beşeri hayat üzerindeki menfi 

tesirini ifade etmek maksadıyla; 1932  yılı Küçük Menderes  havzası ıslahı projesine 

esas olacak malumatı muhtevi raporda geçen bölüme yer vermenin faydalı olacağı 

inancındayım.  

Sıtmayla mücadelede bulunan M. Sabit’in,  ifadelerine aynen yer verilmiştir. 

“Küçük Menderes hazasında mücadele teşkilatı altına alınan köylerin miktarı 57 

adettir. Ve bu köyler kamilen ova köylerdir. Bunlardaki nüfus miktarı 18052 adettir. 

Bu nüfus her sene yeni aldıkları sıtma intanları neticesi senenin en faal olunması 

lazım olan bir devresinde faaliyetten kalmakta ve bu yüzden iktisadi bir çok zararlar 

husule gelmektedir. Bu havalide sıtma, Haziran ayında başlayarak  devam eder. 

Çiftçi memleketi olması ve çiftçinin bu devirde en faal bulunması icap etmekte iken, 

faaliyeti yarı yarıya durdurur. Sıtma dolayısıyla bu havaliden bir çok aileler 

göçtüğünden nüfus miktarı ve binnetice arazinin vereceği servetin miktarı da azalır. 

                                                 
43 DSİ, Küçük Menderes Ovası Hidrojeolojik Etüt Raporu, 1973, s.37. 
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Kezalik sıtmaya yakalanan eşhasın zaif ve uzviyetinin mukavemetinin azalması 

yüzünden verem ve saire gibi içtimai hastalıkların kolayca ve sür’atle intişar ve 

iştidat etmesini mucip olmakla da, ehemmiyetli bir kudret, bu yüzden heder olup 

gitmektedir. Küçük Menderes hazasının ıslahı halinde, sıhhat noktainazarından hasıl 

olacak kazanç; dinç, faal, müstahsil, müreffeh bir insan kitlesi elde etmek; ciddi, yani 

yalnız tedavi  ile istihsal edilebilen pek bati nüfus tezayüdü, arazi ıslahatının 

tahakkukundan sonra süratle tezayüdünü görmek, bin netice bu gün bir nevi maktul 

olan bu havalinin bir hayat membaı haline geldiğini görmek mümkün olacaktır 

efendim.”  

Raporun mütalâasından anlaşıldığına göre; sıtma illeti, her sene Türk milleti 

arasına girecek yavruları amansız bir şekilde öldürmektedir. Pek yakın bir mazide 

içinde yaşattığı milletlere refah ve saadet veren bu topraklar, maalesef bu gün 

etrafına ölüm saçmakta Cellat ve müşabihi gibi mahut isimlerle yad edilmektedir. 

Mamafih yakın bir atide bu felaketleri tevlit eden ashap izale edilerek, Büyük 

Gazi’nin bu havalide son seyahatleri esnasında emir ve işaret buyurdukları veçhile bu 

feyyaz ve cidden emsali nadir bulunan topraklar, Sağlık unvanına iktisap edecektir44 . 

Küçük Menderes Havzası’nda, DSİ (1973) de rapor edilen 15 adet kaynaktan 

bir kısmının kuru olduğu ve çoğunun da içme suyu amaçlı olarak kaptaja alındığı, 

rapor edilen kaynaklar haricinde, havzada mermer ve şist birimlerinden çıkan 

genelde düşük debili kaynakların bulunduğu, bunların çoğunun içme suyu amaçlı 

olarak kullanıldığı belirtilmiştir.  

Küçük Menderes Havzası ve civarında, DSİ Genel Müdürlüğü, İller Bankası, 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Belediyeler ve şahıslar tarafından değişik 

amaçlarla açtırılmış 10000’den fazla kuyu bulunmaktadır. 

DSİ Genel Müdürlüğünce; araştırma, içme-kullanma ve tarımsal sulama 

amaçlı 400’den fazla sondaj kuyusu açılmıştır. Havzada DSİ tarafından içme ve 

araştırma amacıyla ilk açılan kuyular  1958 yılında başlatılmıştır. Daha sonra 1970’li 
                                                 
44 T.C Nafia Vekaleti, İkinci Daire Su İşleri Müdürlüğü, Küçük Menderes Havzai Meyahiyesinin 
Islahı Projesine Esas Olacak Malumatı Muhtevi Rapor, İzmir, 1932, s.35. 
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yıllarda sulama amaçlı işletme kuyularının açılması başlatılmış ve 1998 yılına kadar 

bu amaçla kurulan 37 adet kooperatif için 210 adet kuyu açılmıştır45 .  

 İller Bankası tarafından Küçük Menderes havzası içinde ve civarında 

bulunan Belediyelerin içme ve kullanma suyunu karşılamak üzere 1998 yılı sonuna 

kadar 120 adet kuyu açılmıştır. DSİ ve İller Bankası tarafından açılan kuyu 

sayılarında özellikle 1990 sonrası hızlı bir artış görülmektedir. Bu durum, 

muhtemelen su seviyelerinin düşmesi ve kuraklık nedeniyle sulama için 

yeraltısuyuna olan aşırı talepten kaynaklanmaktadır. 

Şahıslar, belediyeler ve özel kuruluşlar tarafından tarımsal sulama, içme ve 

kullanma suyu amaçlı açtırılan çok sayıda kuyu bulunmaktadır. Kullanma belgesi 

bulunan toplam 5673 kuyu sayısından belediye kuyuları, kooperatif kuyuları, içme-

kullanma ve endüstriyel amaçlı şahıs kuyuları çıkartılarak, sulama amaçlı toplam 

5461 adet kuyu belirlenmiştir46 . 

Ortalama kuyu derinlikleri 1968 ve öncesi yıllarda 25 m civarında iken, 

1964-1984 arası 48 m, 1985’den sonra 80 m civarındadır. Ortalama kuyu verimleri 

1990 yılına kadar yaklaşık 14 lt/sn iken bu yıldan sonra hızla azalarak 1998 yılında 5 

lt/sn’ye düşmüştür. Ortalama verimin son yıllarda azalması ile kuyu derinliklerindeki 

artış arasında bir paralellik izlenmektedir. Havzadaki kuyuların veriminin azalması, 

kuyu derinliğinin artması yakın bir gelecekte havzada su sorunun ciddi boyutlara 

ulaşacağını göstermektedir.  

Yeraltısuyu tüketimi; içme, kullanma ve endüstriyel faaliyetlere yönelik 

yeraltısuyu tüketimiyle, tarımsal sulama için tüketilen yeraltısuyu olmak üzere iki 

şekilde olmaktadır. 

İçme-kullanma amaçlı yeraltısuyu tüketiminin Temmuz,  Ağustos aylarında 

yüksek olduğu DSİ’nin  önemli ilçe merkezlerinden Ödemiş, Tire ve Selçuk ilçe 

merkezlerinde bilgisayar kayıtlarında bulunan su  sayaç sarfiyatları bilgilerinden 

yararlanılarak DSİ’nin yaptığı çalışma sonucunda, Temmuz-Ağustos ayı su 
                                                 
45 DSİ, a.g.e., 2000, s.128. 
46 DSİ, a.g.e., 2000, s.128. 
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tüketimlerinin yüksek olduğu görülmüştür. Selçuk’ta yaz aylarında tüketilen su 

miktarı, diğer ayların iki katıdır. Bunun nedeni, Selçuk’ta yaz aylarının turistik sezon 

olması dolayısıyla nüfusun kış aylarına göre iki kat artması, tüketilen su miktarında 

da artışa neden olmaktadır. 

Küçük Menderes Havzası’nda üzerinde durulması gereken asıl konu, tarımsal 

amaçlı yeraltısuyu tüketimidir. Tarımsal amaçlı yeraltısuyu tüketimi Nisan ve Ekim 

ayları arasında yapılmaktadır. Yağışın az olduğu bu aylarda sulama için kullanılan 

yeraltısuyu önemli miktarlara ulaşmaktadır. Tarımsal amaçlı yeraltısuyu tüketimi iki 

şekilde olmaktadır. Birincisi DSİ’de kayıtlı bulunan kooperatifler diğeri ise şahıslar 

tarafından yapılmaktadır. 

Sulama suyunu yer altından temin etmek üzere 1998 yılı itibarıyla havzada 37 

adet kooperatif bulunmakta olup kooperatiflerin adı, kuruluş tarihleri, suladıkları 

alanlar, kuyu sayıları, kuyu derinlikleri, pompa montaj tarihleri ve debileri 

sunulmuştur47(Tablo 5) . 

DSİ tarafından sulama kooperatifleri için açılan kuyu sayısı 210 olup, bu 

çizelgede verilen kuyuların bir kısmı kooperatifler tarafından özel şirketlere 

açtırılmıştır. Sulama kooperatifleri tarafından yılda 6335 hektar alan sulanmakta olup 

her bir kuyu 34 hektar alan sulamaktadır. 

                                                 
47 DSİ, a.g.e., 2000, s.128. 
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Tablo 5: Küçük Menderes Havzası’nda Yeraltısuyu Kullanan Kooperatifler. 

 

Özel şahıslar tarafından sulama suyu amaçlı çok sayıda kuyu bulunmaktadır. 

Sulama amaçlı yeraltısuyu tüketim miktarını belirlemek için yeterli veri 

bulunmamaktadır. Bu nedenle, tarımsal amaçlı yeraltısuyu tüketim miktarını 

belirlemek için en sağlıklı yol aylık bitki su tüketimi ve sulama suyu ihtiyacının 
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belirlenmesi olacak ki bu amaçla Nippon (1996) en kapsamlı çalışmayı yapmış. Bu 

çalışmada havzada ekilen bitkiler için 1961-1993 yılları arası ortalama aylık birim su 

miktarını hesaplamış ve bu miktarlar ekili alan yüzdeleriyle çarpılarak aylık toplam 

bitki su ihtiyaçları belirlenmiştir. Toplam sulama suyu ihtiyacını belirlemek için 

Nippon (1996) sulama randımanın % 60 olduğunu ve zeytin için belirlenen bitki su 

ihtiyacının % 40’nın geçerli olduğunu varsayarak, aylık sulama suyu ihtiyaçlarını 

hesaplamıştır. Aşağıda gösterildiği gibi yıllık ortalama sulama suyu tüketim miktarı 

560.4 mm olarak hesaplanmıştır48(Tablo 6). 

 
Tablo 6: Küçük Menderes Havzası Bitki Su İhtiyacı (mm) (Nippon, 1996). 

 

Tablo incelendiğinde bitkilerin su ihtiyacının en fazla olduğu aylar Haziran, 

Temmuz ve Ağustostur. Mevsimlerdeki yağış miktarıyla paralellik gösteren bitkilerin 

su ihtiyacı sonbahar, kış ve ilkbaharda azalmaktadır. 

Küçük Menderes Havzası içinde yer alan litolojik birimler su taşıma 

özellikleri bakımından incelendiğinde; Menderes masifine ait metamorfik serinin alt 

bölümlerini oluşturan şistler, fillatlar, gnayslar, geçirimsiz olup akifer özelliği 

göstermezler. Metamorfik serinin üst bölümlerini oluşturan mermerler erime 

boşlukları, kırık ve çatlak sistemlerinin gelişmesiyle özellikle havzanın batısında 

verimli akifer özelliği gösterirler. DSİ ve İller Bankası tarafından açılmış 40’dan 

fazla kuyu bulunmaktadır. Havzanın kuzeyinde metamorfik kayaçların genelde 

kuzey-batı uzanışlı eski dere yataklarında çökelmiş karasal birimler  DSİ’nin saha 

çalışmaları sırasında tespit edilmiş olup bu çökeller içinde şahıslar tarafından açılmış 

ve derinliği 100-150 metreyi bulan kuyulardan oldukça iyi verim alındığı 

belirlenmiştir. Gelecekte alternatif kaynak olması açısından önem taşıyan bu 

sahaların yeraltı potansiyelleri, ayrıntılı jeolojik ve hidrojeolojik etütler sonucu 

ortaya konacaktır. 

                                                 
48 DSİ, a.g.e., 2000, s.132. 



 

 70

Küçük Menderes Havzası’nda, ovalık alanların kenar kesimlerinde 

akarsuların akaçlama alanlarındaki kayalardan ufalanan moloz, çakıl, kum, kil ve şist 

gibi granüler malzemenin oluşturduğu Kuaterner yaşlı birikinti koni çökelleri 

bulunmaktadır. Bu çökellerin kalınlıkları 90 m ile 180 m arasında değişmektedir. 

Ovalık alanlardaki alüvyon havza dolgusu ile birikinti çökelleri; bu çökellerin 

oluşumuna olanak sağlayan akarsular tarafından beslenmektedır. Birikinti koni 

çökellerinde DSİ ve İller Bankası tarafından açılmış 60’dan fazla kuyu 

bulunmaktadır. Birikinti koni çökelleri, hem alüvyon akiferinin beslenme alanını 

oluşturması hem de yüksek geçirgenlik değerine sahip olması nedeniyle hidrojeolojik 

açıdan önemli bir birimdir. 

Küçük Menderes Havzası’nda, ana akifer sistemini havza genelinde geniş bir 

yayılım gösteren alüvyon havza dolgusu oluşturmaktadır. Genellikle çakıl, kum, silt 

ve kil düzeylerinin karmaşık bir biçimde ardalanmasından oluşan Kuaterner alüvyon 

çökelleri Kiraz, Ödemiş-Tire, Bayındır-Torbalı, Tire-Belevi ve Selçuk ovalarının 

tümünde başlıca akifer sistemini oluşturmaktadır. Bayındır-Torbalı ve Ödemiş-Tire 

ovalarında kalınlığı 200-250 m’ye kadar ulaşan alüvyon, Küçük Menderes Havzası 

toplam yeraltısuyu potansiyelinin önemli bir kısmı oluşturmaktadır. DSİ ve İller 

Bankasına ait 200’den fazla kuyu bulunmaktadır. Ancak  bu alanlar aynı zamanda 

tarımsal, içme, kullanma ve endüstriyel faaliyetlere yönelik yeraltısuyunun en fazla 

kullanıldığı  yerlerdir.  

Küçük Menderes Havzası’nda, acil çözüm bekleyen sorunların başında 

havzadaki yeraltı su seviyesinin hızla düşmesi gelir. Verimli tarım topraklarına, 

önemli nüfus varlığına ve sanayi tesislerine sahip havzada; tarımsal, içme, kullanma, 

endüstriyel amaçlı olarak yeraltı sularının kullanıldığı düşünülürse, durumun 

vahameti daha iyi anlaşılacaktır. Bu yüzden bu konuya daha fazla yer vermenin 

gerekli olduğunu düşünerek, yeraltı su seviyesinin düşmesi  DSİ’nin çalışmalarındaki 

ölçümlerle ortaya konacaktır. DSİ  tarafından Ekim 98, Nisan ve Ekim 99 da ayrıntılı 

yeraltısuyu seviye ölçümleri yapılmıştır. 1967 yılından bu yana, ovanın kuzey ve 

güney kenarlarında önemli miktarlarda (35-40m) düşüşlerin olduğu gözlenmiştir. 

Sulama sezonu sonunda (Ekim 98 ve Ekim 99) aşırı çekimlerden dolayı bazı 
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yerlerde, örneğin Selçuk ve Pamukyazı civarında yeraltısuyu seviyeleri deniz 

seviyesinin altına düşmektedir. 

Dolayısıyla, mevcut çekim değerlerinin 21 yıllık planlama döneminde (Ekim 

1999-Ekim 2020) artmadan devam etmesi durumunda bile yeraltısuyu rezervinden 

yaklaşık 55 hm³/yıl bir azalma ve mevcut su seviyelerine kıyasla, havza genelinde su 

seviyelerinde ortalama 17 m düşümler yaratacaktır.  

Havzanın tarımsal üretim değerleri göz önüne alındığında yöre ve ülkemiz 

ekonomisi açısından önemi çok büyüktür. Tarımın ön planda olduğu havzada, 

sulama suyu gereksinimi göz ardı edilemez. Gelecekte de artması beklenen sulama 

suyu talebinin halihazırda olduğu gibi yeraltısuyundan karşılanması yaratacağı 

olumsuz sonuçlar nedeniyle mümkün görülmemektedir. Dolayısıyla, yeraltı suları 

yerine alternatif olarak yüzey sularının değerlendirilmesi kaçınılmazdır. Bu 

bağlamda, havzada yapımı planlanan barajların (Beydağ, Aktaş, Burgaz ve Ergenli) 

ve sulama kanallarının bir an önce tamamlanıp faaliyete geçirilmesi zorunludur. 

Barajların yapımı akifere olan yanal beslenimi azaltmasına rağmen, sulama 

alanlarındaki yeraltısuyu kullanımının yüzey sularına transfer edilecek olması akiferi 

olumlu yönde etkileyecektir. Barajların faaliyete geçmesiyle yeraltısuyu 

kullanımındaki azalmaya rağmen, bu şartlar bile akiferin rezervinde yaklaşık 40 

hm³/yıl azalma ve su seviyelerinde de ortalama 11 m düşüm yaratacaktır. Bu durum, 

etkin su yönetim politikalarının ve planlarının geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.  

Akiferin kullanımını ve korunmasını hedefleyen politikaların ve planların ana 

hatlarını oluşturan bir dizi öneri şöyle sıralanabilir; 

• Havzada genelde uygulanmakta olan yüzey sulama (karık, vb.) yöntemleri 

yerine basınçlı sulama (damla, yağmurlama, vb.) yöntemlerin uygulanması 

zorunludur. 

• Su kullanımında, tasarrufu teşvik edecek önlemlerin alınması 

gerekmektedir. Suyun ekonomik bir değeri olup, kullanıcıların da günün 

bedellerine göre su maliyetine tümüyle iştirak etmesi zorunludur. Çiftçilere 
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eğitim seminerleri verilerek su tasarrufunun önemi anlatılıp, tasarruflu 

kullanıcı olmaları yönünde bilgilendirilmelidir. 

• Halk sulaması yerine kooperatif sulamacılığının özendirilmesi ve teşvik 

edilmesi yeraltısuyu kaynaklarının rasyonel kullanımını sağlayacaktır. 

Akiferin rasyonel kullanımın sağlanması, sulama kooperatifçiliğinin 

yaygınlaştırılması, belgesiz kuyu açılmasına izin verilmemesi ve çekimlerin 

kontrollü yapılmasıyla uygundur. 

• Akiferin beslenimini arttırmak üzere gerekli tesislerin ve yöntemlerin 

uygulamaya biran önce konulması zorunludur. Havzanın hidrojeolojik 

yapısı göz önüne alındığında kuyulardan yapılacak suni beslenimin etkili 

olmayacağı düşünülmektedir. Bunun yerine havzada yapımı planlanan 

Beydağ, Aktaş, Burgaz ve Ergenli barajlarının sulama alanlarında inşa 

edilecek olan  kanallarının daha geniş boyutlandırılması sonucu sulamadan 

dönen fazla suyla  özellikle yağışlı mevsimde oluşacak sel sularının bu 

kanallar vasıtasıyla yeraltısuyunu beslemesi sağlanmalıdır. 

• Mevcut su taleplerinin bir kısmının alüvyon akiferi  yerine diğer potansiyel 

akiferlerden karşılanması araştırılmalıdır. Havzada önemli yeraltısuyu 

potansiyeline sahip mermer birimi içinde açılan kuyuların çok verimli 

olduğu bu nedenle  havza içinde yürütülecek çalışmalarda bu birime öncelik 

verilmesi yararlı olacaktır. 

• Havza içinde yer alan yüzey ve yeraltı suları birbirleriyle ilişkili olup bu 

kaynakların birlikte yönetimi ve işletilmesi gereklidir. Akarsu debilerindeki 

azalmayla  akarsular hem kendileri kirlenecek hem de yeraltısuyunu 

kirletecektir. 

• Havzada yer alan belediyeleri için fenni bir şekilde düzenlenmiş sıhhi çöp 

döküm alanları ve kanalizasyon suyu arıtma tesisleri inşa edilmelidir. 

Havzadaki belediyelerin tümü kanalizasyon sularını arıtmadan Küçük 

Menderes nehri veya onu besleyen kollarına akıtmaktadır. Torbalı, 
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Oğlananası, Çaybaşı ve Tire belediyeleri hariç havzadaki diğer 

belediyelerin çöp atık sahaları da Küçük Menderes nehri veya onu besleyen 

kolların yataklarındadır. Tüm bu kirlilik kaynakları, birbirleriyle ilişkili 

olmaları nedeniyle, hem yüzey sularının hem de yer altı sularının kalitesini 

olumsuz yönde etkilemektedir.  

• Havzada yer alan endüstriyel kuruluşların deşarjları düzeni olarak kontrol 

edilmelidir. Torbalının kuzey ve güneyinde Fertek çayı boyunca yer alan 

fabrikalarla, Tire ilçe merkezi kuzeyinde yer alan Tire-Kutsan Kağıt 

Fabrikası yeraltısuyu kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. 

• Tire kuzeyiyle, Küçük Menderes Nehri arasında bulunan ve Beydağ 

batısıyla Kaymakçı arasında Küçük Menderes nehri yatağı boyunca yer 

alan yeraltı suları işletmeye alınmamalıdır. Tire ile Küçük Menderes nehri 

arasında kalan yeraltı suları, sulama suyu elektriksel iletkenlik ve klor 

parametrelerine göre zararlı sınıfındadır. Ayrıca Küçük Menderes nehri 

yatağı boyunca yer alan yeraltı suları yüksek kirlilik riski de taşımaktadır. 

• Ergenli barajı, su toplama alanındaki jeotermal sistemin olası etkileri 

incelenip sıcaklığı 40 °C yi aşan termal su niteliğinde belirlenen yer altı 

suları incelenmelidir. 

1.6.1. Havzada Sulardan Yararlanma ve Yeraltısularının Geleceği 

Verimli tarım topraklarına, önemli nüfus varlığına ve sanayi tesislerine sahip 

havzada; tarımsal, içme, kullanma, endüstriyel amaçlı olarak yeraltısularının 

kullanıldığı düşünülürse, Küçük Menderes Havzası’nda, acil çözüm bekleyen 

sorunların başında havzadaki yeraltı su seviyesinin hızla düşmesi gelir. Bu yüzden bu 

konuya daha fazla yer vermenin gerekli olduğunu düşünerek, yeraltısu seviyesinin 

düşmesi  DSİ’nin çalışmalarındaki ölçümlerle ortaya konacaktır. DSİ  tarafından 

Ekim 98, Nisan ve Ekim 99 da ayrıntılı yeraltısuyu seviye ölçümleri yapılmıştır. 

1967 yılından bu yana, ovanın kuzey ve güney kenarlarında önemli miktarlarda (35-

40 m) düşüşlerin olduğu gözlenmiştir. Havza için geliştirilen yeraltısuyu Akım 

Modelinden Ekim 1967-Ekim 1999 yılları arası belirlenen 32 yıllık ortalama 
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beslenim ve boşalım miktarları ve ortalama rezerv değişimi aşağıda sunulan 

yeraltısuyu bilançosunda özetlenmiştir49 (Tablo 7). 

 
Tablo 7: Havzadaki Yeraltı Su Seviyesinin Değişik Senaryolara Göre Değişimi 
Not: * pozitif değerler rezervde artışı, negatif değerler ise rezervde düşüşü ifade 
etmektedir. 
** pozitif değerler yeraltısu seviyelerinde yükselimi, negatif değerler ise düşümü 
ifade etmektedir. 

 

Küçük Menderes havzası alüvyon akiferinden Ekim 1967-Ekim 1999 

arasında oluşan yıllık ortalama beslenim miktarları 179,2 hm³/yıl, boşalım miktarı ise 

209,7 hm³/yıl olup, yeraltısuyu rezervinden yılda ortalama 30,5 hm³ bir azalma söz 

konusu olup, 1996 yılından sonra rezervdeki azalma ortalama değerin iki katına (60-

70 hm³/yıl) ulaşmıştır.  

Küçük Menderes akiferi için DSİ tarafından havza içinde oluşturulan değişik 

çekim şartlarına göre akiferde oluşan değişimler irdelenmiş ayrıca havzada sulama 

amaçlı olarak inşa edilmesi planlanan Beydağ, Aktaş, Ergenli ve Burgaz barajlarının 

yeraltısuyu seviyesine olası etkileri araştırılmıştır. Bu çalışmalar sırasında Ekim 1999 

ile Ekim 2020 yılları arasını kapsayacak şekilde 21 yıllık bir planlama periyodu göz 

önüne alınmıştır. 
                                                 
49 DSİ, a.g.e., 2000, s.191. 
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Senaryo A’da havzadaki mevcut beslenim ve çekim koşullarının değişmeden 

devam ettiği varsayılarak 21 yıllık planlama döneminde yeraltısuyu seviyelerinde ve 

bilançoda olası değişimler ortaya konmuştur. Akiferden yapılacak çekimlerin 

ortalama 210 hm³/yıl olarak devam etmesi durumunda, rezervden ortalama 55 

hm³/yıl su kaybı olacağı ve havza genelinde su seviyelerinde, Ekim 1999 su 

seviyelerine kıyasla, ortalama 17 m düşüm olacağı belirlenmiştir.  

Geleneksel anlamda emniyetli verim kavramına göre (çekim = toplam 

beslenim) Küçük Menderes akiferi için emniyetli çekim miktarı Senaryo B’de 

kullanılan değer olan 180 hm³/yıl’dır. Ancak bu çekim miktarı bile su seviyelerinde 

ortalama 8,9 m düşüm ve rezervde de 31,6 hm³/yıl azalma yaratmıştır. Dolayısıyla, 

emniyetli çekim miktarı (çekim değerleri, toplam beslenim değerlerine eşit olsa bile) 

uzun vadede rezervde önemli azalmalar olacaktır. Bu nedenle, havza sularının ideal 

şartlar altında yönetimi için emniyetli verim yerine sürdürülebilir verimin 

kullanılması gerekmektedir.  

Sürdürülebilir verim kavramı 1980’li yıllardan sonra gelişmiş olup, gelecek 

nesilleri ve sadece yeraltısularını değil; yüzey sularını da göz önüne alarak uzun 

vadede yeraltısuyundan yapılacak çekimler olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla, su 

kaynaklarının entegre bir şekilde ve gelecek nesilleri de düşünerek işletilmesi 

gerektiğini vurgular. Küçük Menderes Havzası için planlanan su yapılarını göz 

önüne almadan sürdürülebilir verim değerini belirlemek hem zor hem de yanlıştır. 

Senaryo D’de yıllık çekim miktarı yaklaşık 145  hm³/yıl olup, su 

seviyelerinde mevcut durumdan farklı bir gelişme olmayacak (hemen hemen sıfır 

değişim) ve rezervdeki eksilme (4.76 hm³/yıl) de ihmal edilebilecek düzeyde 

olacaktır. Bu senaryo için yüzey sularına olan boşalım emniyetli verim kavramını 

baz alan Senaryo B için hesaplanan değerden sadece ortalama 1,3 hm³/yıl daha 

fazladır. Buna karşıt, Senaryo E’de yıllık çekim miktarı 110 hm³/yıl olup, su 

seviyelerinde mevcut duruma (1999) kıyasla ortalama 7,7 m civarında yükselim ve 

rezervde de ortalama 18  hm³/yıl artış olacaktır. Görüldüğü gibi Senaryo E’de 

kullanılan çekim değerleri sürdürülebilir verim olacaktır. Ancak, havzadaki mevcut 
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çekim değerleri (Senaryo A) hem sürdürülebilir verim hem de emniyetli verim 

değerlerini baz alan çekim miktarlarından bile oldukça yüksektir.  

Havzada yapımı planlanan  Beydağ, Aktaş, Burgaz ve Ergenli barajlarının 

yapımı ve faaliyete geçişiyle havzada sulama suyu ihtiyacının büyük ölçüde 

karşılanacağı düşünülmektedir. Bu sayede yeraltısuyu tüketimi da azalacaktır. Fakat 

bu yapıların lokal olarak havzanın dağlık alanlarından gelen yanal beslenimi 

azaltacağı da düşünülmektedir. Bu etkilerin ortaya konulması amacıyla iki adet 

senaryo (F ve G) kurulmuştur. 

Senaryo F, 2005  yılına kadar barajların tamamlanacağı varsayılarak iki 

aşamada kurulmuştur; baraj alanlarından beslenim devam ettiği 1999-2004 yılları 

arası ve beslenimin kesildiği 2005-2020 yılları arası. Suni çekimler Senaryo A’da 

olduğu gibi günümüz çekimlerinin 21 yıllık planlama periyodu süresince değişmeden 

devam ettiği varsayılmıştır. Senaryo F için elde edilen sonuçlar, diğer tüm 

parametrelerin aynı olduğu Senaryo A’nın sonuçlarıyla karşılaştırıldığında barajların 

yapımıyla yanal beslenimin kesilmesi ve çekimlerin mevcut durumu devam 

ettirmesi, havzanın su potansiyelini kötü yönde etkilediğini göstermiştir. Senaryo 

F’de modellenen bu durum, mevcut koşullara kıyasla (Senaryo A), havzanın 

rezervinde ortalama 11 hm³/yıl daha fazla azalma yaratacaktır (66 hm³/yıl). 

Rezervdeki bu eksilme havza genelinde yeraltısu seviyelerini de ortalama 3,5 m daha 

fazla düşürmektedir (20.6m). 

Senaryo G’de; Beydağ, Aktaş, Burgaz ve Ergenli barajlarının yapılmasıyla 

yanal beslenimin bu bölgelerde kesilmesine ek olarak, bu barajların sulama 

kanallarının da 2005 yılına kadar tamamlanarak faaliyete geçmeleri durumu göz 

önüne  alınmıştır. Model yine iki aşamalı olarak kurulmuştur. Birinci aşamada 1999-

2004 yılları  arasında baraj kesimlerinden yanal beslenim olmakta ve havzadan 

senelik 213 hm³/yıl su çekilmektedir. İkinci aşamada 2005-2020 yılları arasında, 

baraj kesimlerinden yanal beslenim kesilmiş ve aynı zaman da barajlar için planlanan 

sulama alanlarındaki kooperatif kuyularıyla, içme-kullanma amaçlı İller bankası 

kuyuları haricindeki şahıs kuyularında çekimler 2005 yılı itibarıyla sıfırlanmıştır. Bu 

tarihten sonra şahıs kuyularından sulama amaçlı yeraltısuyu çekimi yapılamayacağı 
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ve bunun yerine yapımı tamamlanan barajlardaki yüzey sularının kullanılacağı 

varsayılmıştır. Dolayısıyla, 2005 yılından itibaren modelde yeraltısuyu çekim 

miktarlarında mevcut duruma kıyasla (213 hm³/yıl) 43 hm³/yıl bir azalmayla 170 

hm³/yıl tatbik edilmiştir. Ayrıca, sulamadan dönen fazla suyun yeraltısuyu 

beslenimini etkilemeyeceği varsayılmıştır.  

Senaryo G için elde edilen sonuçlar, planlama dönemi sonunda (Ekim 2020), 

Senaryo A’ya kıyasla, Burgaz ve Ergenli barajlarıyla Beydağ barajının mansabında 

yer alan bölgelerde su seviyelerinde 10-20 m yükselim olduğunu göstermiştir. Havza 

genelinde Senaryo G’nin ortalama su seviyesi düşümü (Ekim 1999’a kıyasla) 11.6 m 

olup, bu değer Senaryo A ile karşılaştırıldığında 5.6 m daha azdır. Dolayısıyla, 

barajların yeraltısuyu beslenimini lokal olarak kesmesi, havzanın yer altı  suyu 

beslenimi için kayıp olsa da, sulama alanlarındaki suni çekimlerin barajların faaliyete 

geçmesiyle azalması, Senaryo A’da ki koşullarla kıyasla, daha iyi sonuçlar ortaya 

koymuştur. Havzanın rezervindeki ortala azalma 41 hm³/yıl olup bu değer Senaryo 

A’ya kıyasla % 25 iyileşme sağlamaktadır. Senaryo G’de göz ardı edilen sulama 

suyu fazlasının yeraltısuyu beslenimini de olumlu yönde etkileyeceği düşünülürse, 

rezervdeki ve su seviyelerindeki iyileşmenin daha da fazla olacağı beklenmektedir50 . 

Yeraltısuyu yönetim senaryolarından görülebileceği gibi havzada halihazırda 

yapılan çekim miktarları  (210 hm³/yıl) akiferin sürdürülebilir verim değerlerinden 

(110-145 hm³/yıl) yaklaşık 65-100 hm³/yıl, geleneksel anlamda tanımlanan emniyetli 

verim değerinden (180  hm³/yıl) ise yaklaşık 30 hm³/yıl daha fazladır. 

Dolayısıyla, mevcut çekim değerlerinin 21 yıllık planlama döneminde (Ekim 

1999-Ekim 2020) artmadan devam etmesi durumunda bile yeraltısuyu rezervinden 

yaklaşık 55 hm³/yıl bir azalma ve planlama dönemi sonunda da mevcut su 

seviyelerine kıyasla havza genelinde su seviyelerinde ortalama 17 m düşümler 

yaratacaktır. Bu gelişmelerin sonuçları  olarak yeraltısuyu pompaj maliyetleri 

artacak, düşümlerin fazla olduğu yörelerde bulunan mevcut kuyular daha derin 

açılacak yeni kuyularla değiştirilecek, yüzey sularının kirlenme potansiyelini 
                                                 
50 DSİ, Revize Hidrojeolojik Etütler Kapsamında Küçük Menderes Havzası Yeraltısularının 
İncelenmesi Ve Yönetimi, ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara, 2000, s.195. 
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arttıracak ve akiferin kuzey sınırlarıyla birlikte Bayındır-Torbalı alt havzasını 

Ödemiş-Tire alt havzasından ayıran boğazda kurumalar olacaktır. Bu iki alt havza 

arasındaki yeraltısuyu akımı 2014 itibarıyla son bulacaktır51. 

Havzanın tarımsal üretim değerleri göz önüne alındığında yöre ve ülkemiz 

ekonomisi açısından önemi çok büyüktür. Tarımın ön planda olduğu havzada sulama 

suyu gereksinimi göz ardı edilemez. Gelecekte de artması beklenen sulama suyu 

talebinin halihazırda olduğu gibi yeraltısuyundan karşılanması yaratacağı olumsuz 

sonuçlar nedeniyle mümkün görülmemektedir Dolayısıyla, yeraltısuları yerine 

alternatif olarak yüzey sularının değerlendirilmesi kaçınılmazdır. Bu bağlamda 

havzada yapımı planlanan barajların (Beydağ, Aktaş, Burgaz ve Ergenli) ve sulama 

kanallarının bir an önce tamamlanıp faaliyete geçirilmesi zorunludur. Barajların 

yapımı akifere olan yanal beslenimi azaltmasına rağmen, sulama alanlarındaki 

yeraltısuyu kullanımının yüzey sularına transfer edilecek olması akiferi olumlu 

yönde etkileyecektir. Barajların faaliyete geçmesiyle yeraltısuyu kullanımındaki 

azalım, mevcut değerlere kıyasla çekim değerlerini emniyetli verim değerine 

yaklaştırmakta olup, bu şartlar bile akiferin rezervinde yaklaşık 40 hm³/yıl azalma ve 

su seviyelerinde de ortalama 11 m düşüm yaratacaktır.  

Elde edilen sonuçlardan görüleceği üzere, emniyetli verim kavramıyla 

akiferin işletilmesi gerçek anlamda emniyetli olmamaktadır. Ancak sürdürülebilir 

verim (110-145 hm³/yıl) değerlerinin de mevcut su taleplerini karşılamaktan uzak 

olması, etkin su yönetim politikalarının ve planlarının geliştirilmesini zorunlu 

kılmaktadır.  

Küçük Menderes Havzası’nın beşeri ve iktisadî coğrafyası adlı tez çalışması; 

temelinde insan ve onun faaliyetlerini konu almaktadır. Bilindiği üzere, insan ve 

diğer tüm canlıların yaşaması, varlığını devam ettirebilmesi suyla mümkündür. 

İlkçağlardan bugüne kadar tarihi oldukça eskiye inen medeniyetler su kaynaklarına 

yakın yerleri seçmişler ve en zengin uygarlıklar su kaynaklarının yakınında hayat 

bulmuştur. Ege bölgesinin tarihin en önemli uygarlıklarına ev sahibliği yapmış 

                                                 
51 DSİ, a.g.e., 2000, s. 200. 
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olması zengin su kaynaklarının; Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük 

Menderes’in, varlığıyla izah edilebilir.  

Günümüzde de Küçük Menderes Havzası’nda, yerleşmelerin kurulması, 

nüfusun artması, insanların tarım başta olmak üzere bir çok ekonomik faaliyeti 

yapmasına sebebiyet veren iklim ve verimli tarım topraklarının yanısıra Küçük 

Menderes nehri’dir. Ancak son yıllarda dünyada su sıkıntısı gündeme gelmiş olup, 

gelecekte insanoğlunu büyük bir sorunun beklediği bilinen bir gerçektir. Bugün 

birçok tarım ürününün yetiştirildiği havzada, tarım alanlarının sulamasında 

yeraltısuyundan yararlanılmakta olup, izah etmeye çalıştığım gibi yeraltısuyunda 

görülen ciddi düşmeler Küçük Menderes Havzası’nın beşeri ve iktisadi hayatını 

olumsuz yönde etkileyecek en büyük sorun olarak görülmektedir.   

1.6.2. Barajlar 

Küçük Menderes Havzası’nda tarımsal kalkınma için özellikle su 

kaynaklarının  ve sulamanın geliştirilmesi gelir. Küçük Menderes Havzası’nda, 

tarımsal kalkınmayı engelleyen sulama uygulamalarındaki engeller; tarla içi 

tesislerinin yeterince gelişmiş olmaması, çiftçilerin su ücretlerinin tahsilatına 

gösterdikleri ilginin düşüklüğüdür. 1982 yılında DSİ tarafından hazırlanan Master 

Planı’nda Küçük Menderes nehrinin kolları üzerinde 12 baraj yeri tanımlanmış olup 

bunlar Japan İnternationel Cooperation Agency (JICA)’nın Araştırma Ekibi 

tarafından incelenmiş ve sadece dört baraj nehir havzasında sulama suyu 

kaynaklarının geliştirilmesi için ümit verici olarak görülmüştür (Harita 11). Bu 

barajlar arasında yer alan Aktaş ve Ergenli barajları, Ödemiş ve Bayındır ilçe 

belediyelerine de su sağlayacaktır. Barajların yapımında su tutma alanı, baraj hacmi 

ve net rezervuar kapasitesi bakımından en verimli olan Beydağ projesine öncelik 

verilerek tamamlanma aşamasına gelinmiştir (Tablo 8). 
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Tablo 8: Barajlar’ın Özellikleri 
N.R.K: Net Rezervuar Kapasitesi 

 

Aralık 1991’de, Türkiye Hükümeti, Küçük Menderes nehir havzası Master 

planı ile Beydağ Projesi Fizibilite Etüdü’nün hazırlanması için Japonya 

Hükümeti’nden teknik yardım talebinde bulunmuştur. Bu talebe cevaben Ocak 

1994’te bir Temas Heyeti’ni, Nisan 1994’te ise Hazırlık Etüdü Ekibini göndermiştir. 

Küçük Menderes Havzası Sulama Projesi Etüdü’ne ait iş kapsamı konusunda, Devlet 

Su İşleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla Türkiye Hükümeti ve Japan İnternationel 

Cooperation Agency (JICA) arasında anlaşmaya varılmıştır.  

 



 

 

 
Harita 11: Baraj Haritası 
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Bu anlaşmanın sonucu olarak hazırlanan rapor; Küçük Menderes Havzası’nda 

sulama işlerine ilişkin master planın ve öncelikli olarak Beydağ Sulama Projesine 

ilişkin fizibilite etüdünün sonuçlarını kapsamakta olup etüt çevresindeki mevcut 

sosyo-ekonomik, tarımsal sulama, çevre koşulları vb. gibi konular üzerinde 

durmuştur. 

Beydağ, Aktaş, Burgaz, Ergenli projelerinin yapılan incelemeler sonucu 

ekonomik yönden sağlam ve yüksek bir ekonomik getiriye sahip oldukları 

görülmüştür. En yüksek ekonomik yapılabilirliğe sahip olanı Beydağ projesi olup 

ardından Aktaş, Ergenli, Burgaz projeleri gelmektedir. Bu projelerin uygulamaya 

konulması büyük miktarda yatırım gerektirecektir. Uygulama önceliği, ekonomik 

yapılabilirliliği, yararlanıcıların sayısı, hane başına düşen yıllık gelir, tarımsal 

ürünlerin pazarlanabilirliliği, ulaşılabilirlik, çevreye etkisi göz önüne alınarak, 

Beydağ projesine verilmiştir. 

 Beydağ proje alanı; Beydağ, Ödemiş, Tire ilçeleri içinde brüt olarak 19,600 

ha’lık bir alanı kaplamaktadır. Proje’nin ana amaçları şunlardır; modernize edilmiş 

ve su tasarrufu sağlayan bir sulama sisteminin temini yoluyla mevcut yerüstü ve yer 

altı kaynaklarının etkin bir  biçimde kullanılması sonucunda net 15,400 ha’lık tarım 

arazisinin sulanması, sulanan alana ileri tarım uygulamalarının  getirilmesi ve proje 

tesislerinde etkin bir su yönetimi işletme ve bakım sisteminin kurulmasıdır 52.   

Beydağ Proje Alanı’nın iki su kaynağı Küçük Menderes nehrinden gelecek 

yeraltı ve yerüstü sularıdır. Baraj sahasındaki yer altı su potansiyeli yılda ortalama 

32.5 milyon m³, mevcut yerüstü suları ise 76.6 milyon m³ olacaktır. Mevcut su 

kaynaklarına ve hesaplanan sulama suyu gereksinimlerine dayanarak yeraltı suları ile 

sulanacak 5,200 ha ve yerüstü suları ile sulanacak 10,200 ha olmak üzere toplam 

15,400 ha olacağı tespit edilmiştir53 .  

                                                 
52 The Study On Küçük Menderes Rıver Basın Irrıgation Project In The Republıc Of Turkey, 1996, s. 
20. 
53 The Study On Küçük Menderes Rıver Basın Irrıgation Project In The Republıc Of Turkey, 1996. s. 
21. 
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Tarımsal kalkınmanın başarıya ulaşması için küçük ölçekli çiftçilerin 

kurumsal kredilere ulaşmalarını kolaylaştırmak, daha fazla kooperatif kurarak 

üyelerini çoğaltmak, proje alanındaki tüm köy kalkınma kooperatiflerinden oluşacak 

bir Köy Kalkınma Kooperatifleri birliği kurmak gerekir. 2006 yılı sonunda 

tamamlanacak proje sonunda şu dolaylı faydaların çıkması beklenmektedir; yeraltı su 

koşullarının iyileşmesi, istihdam olanaklarının artması, yaşam şartlarının 

iyileşmesidir. Küçük Menderes Havzası’nın beşeri coğrafyasının incelendiği bu 

çalışmada vurgulanması gereken önemli bir konu; Proje alanı içinde kalan alandan 

uzaklaştırılacak insanlar üzerindeki sosyolojik etkidir. Beydağ barajının inşaatından 

dolayı, yaklaşık 1.500 kişinin başka yerlere nakledilmesi gerekmektedir. Arazi 

çalışması sırasında, proje alanı içinde kalan köylerin sakinleriyle konuştuğumuzda bu 

durumdan duydukları rahatsızlığı ifade ederek, topraklarının sular altında kalması ve 

evlerinden ayrılmak zorunda oluşlarından dolayı üzüntülerini dile getirmişlerdi. Proje 

alanından çıkarılacak insanların sosyal problemleri nedeniyle arazi alım işlemlerine 

başlamadan önce danışma toplantısı ve yeni yerleşim alanındaki yaşama koşullarını 

takip etmek bazında insanların desteklenmesi, yaşamlarını iyileştirmesi için bir 

eylem planının yapılması gerekir. 
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2. BEŞERİ COĞRAFYA ÖZELLİKLER 

2.1. KÜÇÜK MENDERES HAVZASI’NDA YERLEŞMENİN TARİHÇESİ 

Her çağda yerleşmelerin kuruluşunda, iklim şartları, münakâle bakımından 

uygunluk, elverişli müdafaaya sahip bir mevki, tarıma uygun araziler ve su 

kaynakları etkili olmuştur. Alüvyal düzlükler her çağda tarıma uygun özellikleriyle 

insanların yerleşip yaşamak için tercih ettiği bu nedenle de nüfusun yoğun olduğu 

alanlardır. İklimin elverişli olduğu, taşkınlarla her sene tabii halde gübrelenen ve 

sulanan alüvyal ovalar, en eski şehirlerin kurulduğu ve nispeten kalabalık nüfusun 

toplanabildiği bölgelere tekabül etmektedir. Ayrıca nehir kenarları, yerleşmelerin 

bazı hallerde su ihtiyacını karşıladıkları ve ziraî faaliyetlerinin hakim olduğu 

şehirlerde sulama işleri içinde elverişli mevkilerdir 54. 

Batı Anadolu kıyıları, tarih öncesi çağlardan beri kültürleri farklı insan 

topluluklarının gelip yerleştiği, kültürlerini zenginleştirdiği yerler olmuştur. Bugünkü 

gelişmiş batı kültürünün temeli bu kültürel zenginliğe dayanmaktadır. Batı Anadolu 

kıyı bölgesinin sahip olduğu uygun fiziki koşullar (jeomorfoloji, iklim, toprak ve 

bitki örtüsü) bu gelişmeye zemin hazırlamıştır. Bölgenin ılıman iklimi, büyük 

akarsularla (Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes) sulanan geniş ve 

verimli ovalar ve bunların arasında yükselen dağ sıraları ile sahip olduğu coğrafi 

özellikler yerleşmelerin bu alanlarda yoğunlaşmasına sebep olmuştur. Kıyıya dik 

uzanan geniş vadi tabanları tarımsal faaliyetler, ovaların önündeki kıyılar ise 

denizcilik faaliyetleri bakımından uygun özellikleriyle hem kara hem de deniz 

toplumlarının buluşup kaynaştığı yerler olmuştur. 

Batı Anadolu’da büyük ırmaklar tarafından sulanan ve kıyılara kadar uzanan 

geniş ve verimli vadilerde kurulan şehirlerin aralarında ilişki kurmalarını güçleştiren 

sıradağların birbirine paralel olarak batı kıyılarından içerilere doğru uzanmakta oluşu 
                                                 
54 Süha Göney, Şehir Coğrafyası, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1995, s.26. 
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gelir, buna karşılık bu şehirlerin iç bölgelerle kültürel ve ekonomik ilişkilerde 

bulunmalarını kolaylaştırmıştır55 .  

Batı Anadolu’nun tarihsel gelişiminde, bereketli ırmak yatakları önemli rol 

oynar. Bunlar Bakırçay (Kaikos), Gediz (Hermos), Küçük Menderes (Kaystros), 

Büyük Menderes (Meandros) tir. Havzalar, bir çok yerleşmenin kurulmasında, beşeri 

ve iktisadi faaliyetlerinin gelişmesinde önemli coğrafi özelliklere sahibtir. Bu 

bakımdan Küçük Menderes Havzası da, coğrafi özellikleri doğrultusunda tarihi 

oldukça eskiye inen bir çok yerleşmenin kurulup gelişmesine imkan sağlamıştır.  

Küçük Menderes Havzasıyla ilgili yerleşme ve beşeri-iktisadi faaliyetler 

hakkındaki ilk bilgileri  antik çağdan itibaren alıyoruz. Yazılı kaynaklarda ilk defa 

Homeros tarafından Kaystros olarak bahsedilen ırmak ismi, Yunanca değil, Anadolu 

kökenlidir. Kaystros, Türkler çağında Küçük Menderes ismini alır56 . Havzaya adını 

veren Küçük Menderes, ova içinde menderesler çizerek aktığı için bu ismi almıştır. 

Havzanın yerleşim tarihi Geç Kalkolitik (Bronz) çağında başlamaktadır. M.Ö 

V-III. bin yılları arasında tarihleyebileceğimiz bu çağda en eski yerleşmeleri Torbalı 

ve Ödemiş ovalarında  saptanmış höyükler oluşturmaktadır. Höyükler ova 

düzlüğünde veya Küçük Menderes ırmağına  yan kollara yakın yerlere kurulmuştur. 

Uzunlukları 75 m ile 200 m arasında değişen bu ilk yerleşmelerin yükseklikleri  5 m 

ile 10 m arasındaydı. Yüzeyden toplanan seramik parçaları sayesinde her höyüğün 

ayrıntılı yerleşim kronolojisini ve yerleşim yoğunluğunu göreceli olarak saptamak 

mümkün olmaktadır. Bütün höyüklerin özellikle M.Ö III. bindeki Erken Tunç 

(Bronz) çağında yoğun bir  biçimde yerleşildiği ayrıca M.Ö II. binde yaygın bir 

yerleşimin varlığı bulunan yüzey buluntuları sayesinde söylenebilir57 . M.Ö III. binde 

Eski Tunç çağı, M.Ö.2500’den sonra Anadolu’nun en yaygın Hatti kültürü ile 

M.Ö.2000 yılına ulaşır. M.Ö.2000 yıl Anadolusunda Luwilerin Hitit imparatorluğu 

ülkesinde yaşadığı biliniyor. M.Ö.2000 yılından sonra bu anonim tarih öncesi 

kültürünün yerini yazılı belgelere dayanan toplumların tarihi alır. M.Ö.2000 yılında 
                                                 
55 A. Müfid Mansel, Ege ve Yunan Tarihi, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1955, s.3. 
56 Recep Meriç, “Antik Dönemde Küçük Menderes Havzası’nın Tarihsel Coğrafyasına Genel Bir 
Bakış”, Ege Coğrafya Dergisi, Sayı.4, İzmir, 1988, s. 204. 
57 Recep Meriç, a.g.e., 1988, s.205. 
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Anadolu’da Hititler feodal yapılı güçlü bir devlet kurdular58 . Hititler yukarı Küçük 

Menderes havzasına, Assuwa ülkesi dediler. 

Yörenin Assuwa olan adı, Grekler tarafından Asia biçiminde söylendi. 

Assuwa adının öz biçimi; köy, kasaba, kent anlamına gelen “assa” sözcüğü ile “uwa” 

takısından türetilmiştir. M.Ö.II. binde yörenin kentleri, kasabaları, köyleri bol bir yer 

olduğu anlaşılabilir. 

Strabon ise, Kaystros ırmağının  Tmolos (Bozdağ) ve Messogis (Aydın 

dağları) arasında bulunduğunu ve Asias çayırları adının, Kaystros ovasının güney 

kısmında ve Tmolos (Bozdağ) ile Messogis (Aydın dağları) arasında kahraman Asias 

ile Kaystros’un mezarlarının bulunduğu ünlü bir yere verildiğini ifade eder59 . Bu 

durumda Hitit’ler döneminde de Küçük Menderes ırmağının iki  yakasındaki 

çayırlıklara Asia deniliyordu. 

Romalıların egemenliği döneminde Asia adı tüm Batı Anadolu için söylenmiş 

ve zamanla büyük bir kıtanın adı olmuştur. M.Ö. XIII. yüzyılın ikinci yarısında içine 

yukarı Küçük Menderes Havzasını da alan Batı Anadolu ve çevresinde büyük bir 

kıtlık oldu. Assuwa yöresi, Ahhiyavalı Attarişiyaş’ın saldırısına uğradı. Saldırı, 

yıkım, açlık, insan topluluklarının göçlerini hazırladı. Hitit Devletinin yıkılmasından 

sonra Küçük Menderes Havzası’nda, Frigler, ardından Lidyalılar dönemi başlar. 

Gediz ve Küçük Menderes vadilerini içine alan bölge Eski Çağda, Lydia olarak 

tanınmıştır60. Lydia, doğal kaynaklar bakımından oldukça zengin bir bölgeydi. Bu 

zenginliklerin başında ise altın madenleri gelmekteydi. Hermos (Gediz)’un 

kollarından biri olan Paktolos çayından çıkarılan bu altın ilk kez İ.Ö.VII. yüzyılın 

erken dönemlerinde üretilmeye başlamıştı. Tmolos’tan çıkıp Sardes’in içinden akan 

bu çayın kıyısında kurulan rafinerilerde, cevherden elde edilen altın çok zengindi ve 

Lydia krallığının büyük ün kazanmasında en önemli rolü oynamıştı61 . Tmolos 

(Bozdağ) dan inen Paktolos (Sard deresi) çayının rezervleri Lydia’yı M.Ö VII ve VI. 
                                                 
58 Behiç Galip Yavuz, Ödemiş’in Tarihi, Ödemiş, 1998, s.11. 
59 Strabon, Antik Anadolu Coğrafyası, Çev.Adnan Pekman,  Arkeoloji Ve Sanat Yayınları, İstanbul, 
2000, s. 25. 
60 Behiç Galip Yavuz, a.g.e., 1998, s.23. 
61 Veli Sevin, “Batı Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası,” Atatürk Kültür Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu 
Türk Tarih Kurumu Yayınları VI.Dizi-Sayı 50, Ankara, 2001, s.189. 
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yüzyıl arasında siyasal açıdan önemli konuma getirmiştir. Alüvyal ovaların, 

Lidyalılarca modern anlamda ve o döneme göre çok ileri tarım metotları ile hizmete 

açılmış olması, nehirler üzerinde mükemmel bir sulama sisteminin kurulması bakir 

toprak üzerinde o zamana kadar  bilinmeyen daha başka kültür bitkilerinin 

yetiştirilmeye başlanması ile Lidya zengin bir ülke düzeyine çıkmıştır62.  

Lydialılar’ın uygarlığa en büyük katkıları, Paktolos çayından elde ettikleri beyaz 

altından, üzerinde devletin garantisi olan ilk maden parayı basmış olmalarıdır. En 

önemli maden zenginliklerinden biri de, Kaystros vadisinin doğu yakasındaki 

Kilbiani ovadaki zencefre ve cıva madeniydi. Eski çağların en kaliteli yatakları 

Palaiapolis (Beydağ) kasabası yakınlarıydı. Zencefre, boya yapımı yanında ilaç 

sanayiinde kullanılıyordu. Adını, efsanevi Lydia kralı Tmolos’dan alan Bozdağlar 

üzerinde bulunan mermer yataklarından Lydialılar yontu yapımında yararlandılar. 

Kaystros vadisinde ve Lydia ana tanrıçası Hippa adına kurulmuş  olan 

Hypaipa, Bozdağ’ın yamacı üzerinde, dağlarla çevrili yüksekçe bir ovanın 

kenarında63 kök boyaları ve dokumaları ile tanınmış bir şehirdi. Doğudan Hieropolis, 

Tripolis ve kuzeyden Tmolos üzerinden Sardes’ten gelip Ephesos (Efes) kentine 

giden en kısa ulaşım yollarının üzerinde bulunması ve Kaystros vadisinin hemen 

hemen en büyük kentlerinden biri olması Hypaipa’nın antik çağda, Lydia bölgesinin 

önemli bir merkezi olduğunu açıkça göstermektedir. Ephesos’un hinterlandında 

bulunan kent, hemen hemen bu vadiye değin uzanan Ephesos topraklarının sınırı 

üzerinde bulunuyordu64. Tmolos (Bozdağ) dan elde edilen kereste ve üzümler 

ünlüydü. Aynı dağdan elde edilen safran parfümünün, Lydia dışına ihraç edildiği 

M.Ö. I. yüzyıl ozanı Vergilius tarafından kaydedilmiştir. Tmolos (Bozdağ) 

üzerindeki Gölcük, adını efsanevi Lydia kralı Torrhebos’dan almıştır. Tarihin bir çok 

çağında gezi ve dinlenme yeri olarak ünlüydü. Gölcüğe, Antik çağda Torrhebia 

denildi. Torrhebia “Torrheb iliyurdu” anlamındadır 65. 

                                                 
62 Prof.Dr.Necdet Tunçdilek, Türkiye’ de Yerleşmenin Evrimi, İstanbul, 1986, s.105. 
63 Charles Texier, a.e, 2002, s.49. 
64 Veli Sevin, “Batı Anadolu’nun Az Bilinen Antik Bir Kenti Hypaipa Tarihi Üzerine Bir Araştırma”, 
İ.Ü.Edebiyat Fakültesi, Tarih Dergisi,  Sayı 28-29, 1975, s.42. 
65 Yavuz, a.g.e., 1998, s.16. 
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Küçük Menderes Havzası’ndaki önemli bir diğer merkez olan,  Antik Kolose 

(Keles-Kiraz)  ve yakın çevresinde Lydia eserlerine ve özellikle Lydia soylularına ait 

tümülüs mezarlarına rastlanmıştır. Kilbia, Kelbia, Kerbia ovası, Kaystros vadisinin 

yukarı kısmı idi, şehirleri Kolose ile Nikeia idi. Kilbianoi’lerin sikkeleri pek çoktur; 

bunlar da üç türlü olup; Nikaia’lı Kilbianoiler, Kea’lı yahut Keia’lı Kilbianoiler ve 

yukarı Kilbianolierden merekkepti. Bu üçüncüsü belki Koloe şehrine aitti. Kilbia 

ovasından Tmolos’u aşarak Sardis’e giden bir yoldan bahseder66. Bu eski kentinde 

ilk kez Lydialılarca kurulduğu anlaşılmaktadır. 

W.M.Ramsay,  Kaystros  vadisindeki önemli şehirlerden bahsederek şöyle 

der; Hypaipa’nın, Ödemiş’te yahut civarında olması muhtemeldir. Arkadiopolis’in 

ise eski Teira ve şimdiki Tire muvakkat bir ismi olduğu anlaşılıyor. Dios Hieron’un 

mevkii vadide, belki bu iki şehirden daha aşağıda, Ephesos’a daha yakın bir noktada 

idi. Çünkü,  başlangıçtan itibaren  Delos adası konfederasyonu listelerinde kayıtlıdır. 

Bu konfederasyona, yalnız sahile yakın şehirler dahildi. Kolose, kilise listelerinde ve 

ruhani meclislerin ruznamelerinde Koloe, yahut Kaloe şeklinde mukayyettir. 

Kaystros vadisinin ortasında yaşayanlara Kaystrianoi’lar, yukarılarında yaşayanlara 

Kilbianoi’lar denirdi. Palaiapolis’in bugünkü adı Baylamboludur67. Tmoloslar’ın 

güneyinde,  içinden Kaystros’un aktığı ova, bereketli topraklara sahipti. Yukarıda 

değinilmiş olduğu üzere, doğusu Kilbiani ovası, batısı ise Kaystros ovası adını 

taşıyan bu derin vadide Kilboslular (Kilbianoi) ve Kaystroslular (Kaystrianoi) adı 

verilen yerli boylar yaşamaktaydı. Kilboslular denen boyun oturduğu ovanın doğu 

ucunda, Tmolos’un güney eteklerindeki Koloe (Kolose, Keles/Kiraz) ile daha 

güneyde, Messogisler’in kuzey etekleri üzerindeki Palaiapolis (Beydağ) gibi, köyden 

biraz büyükçe kasabaların yanında, Roma İmparatorluk Çağı’nda Nikeia (Ayasuluk) 

adında bir kent kurularak,  yerli boyların yaşama geçmesine çalışıldı; ancak bu 

yöredeki eski köklü kabine düzeni II. yüzyılın sonlarına, Septimus Severus (193-211) 

dönemine değin etkinliğini sürdürdü. Koloe ve Palaiapolis’in kent düzeyine 

yükselişleri ise, III-IV. yüzyıllara değin gerçekleşemedi. Bu üç kasaba V. yüzyılda 

Ephesos metropolitiğine bağlı birer piskoposluk merkezi haline gelmişlerdi. Kaystros 

                                                 
66 Ramsay, a.g.e., 1960, s.121. 
67 Ramsay, a.g.e., 1960,  s.111. 
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vadisinin orta kesiminde, Kaystroslular denen bir boy yaşamaktaydı. Bu kesimdeki 

gerçekten kent denilebilecek çapta en büyük yerleşme yeri, Hypaipa 

(Datbey/Günlüce)  dır. Kökeni Lydialılar dönemine değin uzanan kent, Akhaimenid 

egemenliği sırasında Pers Artemisi, Artemis Persike yani Anahita tapınağıyla 

tanınmıştı. Pers kralı I.Artaxerxes tarafından Hypapia (Günlüce köyü)’da, Pers 

kültürünü simgeleyen Anahita mabedi yapıldı. Bu yüzden  Anahita kutsal alanı 

dolayısı ile Hypaipa,  Perslerin gözünde ayrı bir öneme sahibti. Anahita, aşk ve 

doğurganlık tanrıçasıydı. Anahita, Anadolu’nun Kybelesine ve Yunanlıların 

Afrodit’ine eşittir. Anahitanın sözlük anlamı “tertemiz” demektir. M.Ö 546’da 

Küçük Asya kentleri Perslerce birer birer kuşatılıp alındı. Böylece Küçük Menderes 

Havzası, Pers’lerin Sardes valiliğine bağlanmış oldu. Ephesos’dan başlayarak, 

Tyrrha (Tire) kentinden, Üzümlü köyüne ve Hypaipa’ya buradan da Tmolos 

(Bozdağ) u aşarak Sardes’e uzanan antik bir yol, Lydialılar zamanında vardıysa da 

bu yol Persler döneminde İonienlerin, Sardes baskınından sonra önem kazandı68 . 

Persler’e karşı yapılan bu isyan sırasında, Pers kutsal alanı olarak tanınan 

Hypaipa’nın da isyancılar tarafından tahrip ve yağma edilmiş olması gayet doğaldır. 

Çünkü, Sardes’in güneye açılan kapılarından birini teşkil eden Hypaipa ele 

geçirilmeksizin Sardes’e yürümek olanak dışıdır69 . Perslere karşı giriştikleri isyan 

sırasında İonyalılar, Ephesos’daki  Koressos limanında karaya çıkarlar, büyük bir 

orduyla Kaystros boyunca ilerler, daha sonra Tmolos’un dik yamaçlarını aşıp 

Sardes’e ulaşırlar70 . Ephesos-Sardes yolu; Küçük Menderes Havzası’ndaki en 

önemli yoldur. Heredot, Susa’dan başlayıp Sardes’e gelen Kral yolunun, Sardes-

Ephesos yolu ile Ege denizine bağlandığını belirtir. Demek ki, Ephesos-Sardes arası 

Persler çağında kral yolunun bir bölümünü oluşturuyordu. Beleviden Tire’ye gelen, 

Kaystros’u geçip, Hypapia’ya yöneliyor, oradan da iki ayrı dağ geçidiyle Sardes’a 

varıyordu. M.Ö 396/5 yılında Isparta Kralı Agesilaos, Kaystros ovasını talan ederek  

ve muhtemelen Karabel geçidinden Sardes'e doğru Tissaphernes ile savaşmak üzere 

ilerler. Bu da, önemli durumlarda dağdaki yolun kullanıldığını göstermektedir. 

Perslerin, Kaystros (Küçük Menderes) vadisinde egemenlikleri 212 yıl sürdü. 

                                                 
68 Ramsay, a.g.e., 1960,  s.26. 
69 Veli Sevin, a.y, 1975. 
70 Recep Meriç, a.g.e., 1988, s.90. 
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M.Ö.334’de Makedonya Kralı  Alexandros (Büyük İskender) Perslerin Batı Anadolu 

gücünü Gronikos (Biga Çayı) kıyılarında yenerek, Satraplık merkezi Sardes’i ele 

geçirdi. Böylece tüm yukarı Kaystros havzası Kral Alexandros’un eline geçti. 

Ordusunun bir kolu Tralleis (Aydın) üzerinden, Messogis (Aydın dağları), Kaystros 

(Küçük Menderes) vadisi ve Tmolos (Bozdağ)’u aşıp, Sardes’e ulaştılar71. Havzada 

yerleşme merkezleri olarak Tire (Tiral) ve Selçuk yakınında Bülbül ve Panayır dağı 

kesiminde yer alan Efes şehirlerini de görüyoruz. Efes, devrin büyük ticaret ve liman 

şehri idi. Tire ise, krallığın merkezi ve daha kuzeyde Bozdağların kuzeye bakan 

yamaçlarının eteğinde bugünkü Salihli kasabası yakınındaki Sart “Sardes” şehri 

arasında bir geçit ve Pazar yeri idi. Başka bir deyişle Tire, ovadaki ziraî faaliyetleri 

idare ederken Efes ise, hem ticari merkez aynı zamanda ihraç ve ithal limanı olarak 

önem kazanmıştı72. Efes şehir arazisinin büyük bir çoğunluğu ve Artemis tapınağının 

kutsal arazileri, Küçük Menderes Havzası’nda bulunuyordu. Havzanın Chondria ile 

Alaina köylerini içine alan Metropolis hariç, Tire’ye kadar uzanan batı kesimi 

Ephesos’a aitti. Küçük Menderes Havzası, tarımsal zenginliği ve doğal kaynaklarıyla 

kendi yerleşmelerinin yanısıra, liman şehri Ephesos’un gelişiminde de büyük bir rol 

oynamıştır. Ephesos’un, diğer İonya şehirlerinin aksine hiç koloni kurmamış olması 

çok muhtemeldir ki, Kaystros gibi zengin bir hinterlanda sahip olmasıyla 

açıklanabilir 73. Efes ve çevresi, bu devirde gerçekten çok büyük bir gelişme gösterdi. 

Efes’in zengin şehir hüviyeti denizle olan irtibatına bağlı idi. Fakat Küçük  Menderes 

ise, getirdiği  alüvyonlar ile hem munsap ovasını bir bataklığa çeviriyor, hem de 

büyük çaptaki gemilerin limana girmesini zorlaştırmaya başlamıştı. Bir bataklık 

haline gelmekte olan liman ve çevresinde sıtma baş göstermişti. İskender’in 

ölümünden sonra başa geçen Lysimakhos, Küçük Menderes’in tıkamakta olduğu 

limandan 3 km kadar daha denize yakın yerde yeni bir plan dahilinde liman ve şehir 

yaptırarak şehri o kısma kaydırdı. Ayrıca kanallar açarak nehrin munsap kısmını 

                                                 
71 Meriç, a.g.e., 1988, s.87. 
72 A.Müfit Mansel, a.g.e., 1955, s.503. 
73 Meriç, a.g.e., 1988, s.80. 
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temizletti ve  Efes kısa zamanda devrin en büyük liman ve en geniş ticaret şehri 

oldu74 . 

Yukarı Küçük Menderes Havzası’nda, M.Ö.229’da başlayan Pergamon 

(Bergama) krallığının birinci egemenliğinin sona ermesinden sonra, Pergamon 

(Bergama) krallığının ikinci hegemonyası, Romalıların bu topraklara sahip olmasıyla 

son bulurken, Roma dönemi başlamış olur. Bugün ayakta durabilmiş yapıların çoğu 

Roma çağında yapılmıştır. Özellikle, Hellenistik çağda en yoğun olarak görülen 

savunma yapıları, Ephesos ve Kilbianon bölgelerinde belli savunma hatları 

oluşturuyor ve havzanın stratejik öneminin de artmasına neden oluyordu 75. Küçük 

Menderes Havzası; Gediz ve Büyük Menderes havzaları arasında geçit karakterine 

sahip olduğundan, dar vadiler ve stratejik tepeler Hellenistik çağdan itibaren büyük 

blok taşlarla yapılmış gözetleme kuleleri ve kalelerle donatılmıştır. Sayıları 25’e 

yaklaşan bu askeri yapıları gözetleme görevinin yanısıra bazen çeşitli büyüklükteki 

birliklerin bulunduğu üsler olarak kullanılmıştır76. Beydağ/Yukarıeğridere/Asor 

Yaylası/Kocaoluk denilen yerde, Ödemiş/Kayaköy’de Ödemiş/Kızılcaavlu köyü’nde 

Kiraz/Yağlar Köyü’nde Hellenistik kale kalıntıları bulunmaktadır77 . Antik dönemde 

büyük bir öneme sahip, Sardis-Ephesos yolu da Küçük Menderes ovasından 

geçmekteydi. Küçükkale altında bulunan Hellenistik çağa ait bir mesafe taşı 

sayesinde, her iki şehir arasında uzaklığın 500 stadion (yaklaşık 100 km) olduğu 

tespit edilmiştir78 . 

Yukarı Kaystros (Küçük Menderes) Havzasında kentleşme olgusu, 

Hellenistik çağa kadar uzanır. Küçük Menderes Havzası’nda, yoğun bir yerleşimin 

varlığı, Eski çağın coğrafyacılarından Strabon tarafından da vurgulanmaktadır. 

Küçük Menderes ırmağının yukarı kısımları Kilboslular, orta kısımları ise 

Kaystroslular olarak belirtilir. İçine Ödemiş yöresini de alan Kaystroslular ve 

Kilboslular dağınık köy toplulukları biçiminde yaşadılar. Bu topluluklar Hellenistik 

dönemde kendi topluluk sikkelerini bastılar. Büyükkale, Hisarlık, Göllüce, Tire 
                                                 
74 C.Tokgöz, Efes,Tarih ve Arkeoloji, Ankara, 1959. 
75 B.Yavuz, a.g.e.,1998, s.22. 
76 V. Sevin, a.g.e., 2001, s.51. 
77 B. Yavuz, a.g.e., 1998, s.23. 
78 V. Sevin, a.g.e., 2001, s.208. 
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çevresi Gökçen, Kahrat, Uzgur, Şemsiler ve Çini yerindeki yerleşmelerin 

mezarlıklarında bulunmuş steller ve bol seramik, havzanın Bergama ve Erken Roma 

yönetimi sırasında büyük bir gelişme içinde olduğunu göstermektedir. M.Ö. 129’da 

merkezi Ephesos olan ve içine Misya, Lydia, Phrygya, Trakya ve Karyanın bir 

bölümünü alan Asya eyaletinin kurulmasıyla Roma topraklarına Küçük Menderes 

havzası da katılmış oldu. Roma çağından itibaren, Kaystrianoi ve Kilbianoi gibi 

kırsal köylerde oturan kırsal  topluluklar, batıdan doğuya, kıyı kesiminden dağlık bir 

bölgeye doğru yayılan bir şehirleşme evrimine girmişlerdir. Önce Hypaipa ve Dios 

Hieron, sonraları ise daha doğudaki Kilbianonluların şehirleri Koloe, Neikaia ve 

Palaiapolis oluşmuştur. Ephesos’dan Sardes’e giden geniş yollar yaptırıldı. M.Ö I. 

yüzyılda Kilbianos denilen yukarı Kaystros ovası, Ephesos kentine bağlı bir bölge 

durumuna geldi. Kilbianios adının “Kilbos” isimli bir ırmak perisinden 

kaynaklandığı sanılır. Eski çağ yazarlarına göre Kaystros ırmağı, Tmolos 

(Bozdağ)’dan çıkarak Kilbianos denen güzel, zengin ve yoğun nüfusa sahip bir vadi 

içinde akardı. Kaystros ovası’nın doğusunda, Mesogis ve Tmolos Dağları arasında 

Kilbia ovası yer alır. Bu geniş ve iyi iskan edilmiş ova bereketli topraklara sahibtir 79. 

Roma imparatorluğu zamanın da, Küçük Menderes’in denize döküldüğü yer 

şehirle bir hizada idi, şimdi ise şehir harabesinin 6 km batısında nehrin getirip denize 

döktüğü kalıntılar, daha eski zamanlardan beri topoğrafik değişikliklere sebep olacak 

kadar ehemmiyetli idi. Şehrin yeri, bir defadan fazla değişmiştir. Buna nazaran şehir 

1,5 km kadar körfezin yukarısına alınmış ve Küçük Menderes’in taşmasından 

kurtulmak için, şimdiki Selçuk kasabasının doğu tarafında bulunan Artemision 

mıntıkasına yerleştirilmişti. Hellenistik devirde, Küçük Menderes’in taşmaları bu 

mıntıkaya ulaşınca iskan yerleri tekrar değiştirilmiş ve körfezin aşağısına doğru 

alınmıştı . Böylece Panayır dağı ve Bülbül dağı mıntıkasına yerleştirilmişti. İranlılar 

zamanında Efes deniz üssü haline geldi ve şehrin İranlılarla birleşmesi şehre büyük 

bir hinterland kazandırdı. Persler zamanında, İzmir bir kasaba haline düştüğü için 

Foça, Batı Anadolu’nun İran tarafından zaptından sonra ahalisinin büyük bir kısmını 

kaybettiğinden, Millet ise tahrip olunduğundan, Perslerin Kral Yolu’nun Ege 

                                                 
79 Strabon, a.g.e., 2000, s.176. 
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sahilindeki son noktasını, Efes teşkil ediyordu. Bu yüzden de, Batı sahilinde esas 

merkez Efes oldu. Fonksiyonel gelişmenin bir safhası da Hellenistik devirde başladı 

ve bütün Roma devrinde devam etti. Bu safha yer değişmesi ile başladı İzmir’de M.Ö 

334 senesinde körfezin doğu köşesinde Efes’de 290 senesinde Panayır ve Bülbül 

dağında Hellenistik devirde  doğuya doğru yayılma esnasında her iki ana yolun 

kenarında sıra halinde şehirlerin de kuruluşuna sebep olmuş, güneydeki yol 

kenarında Tralles, Nysa, Antiocheia, Laodikeia, Klossai ve Apameia kuzeydeki yol 

da ise Sard, Philadelphia) zikrolunabilir. Efes hinterlandının  önem kazanması ve 

transit nakliyatın artması üzerine gerek Hellenistik devirde, gerekse Roma devrinde 

baş rolü oynuyor ve ulaşım ekonomisi  bakımından Batı Anadolu’nun en önemli 

şehri vasfını taşıyordu. Bunun başlıca sebebi; Büyük Menderes üzerinden giden 

güney yolu en kısa olduğu için önemi vardı, Büyük Menderes vadisini takip eden 

yol, nehrin kuzey kıyısını takip ediyordu. Çünkü, güney kıyıda nehre katılan bir çok 

çaylar vardı ve yol buradan giderse tekrar bunların üzerinden köprü yapmak icap 

ederdi. Yol nehrin kuzeyini takip ettiğine göre Büyük Menderes vadisinde suların 

taştığı zamanda ancak bir geçit üzerinden Efes’e gelinebilirdi. Küçük Menderes 

Havzası’nda, mahalli ticaret merkezi olma fonksiyonu, Hellenistik ve Roma 

devirlerinde şehrin transit ticareti ve nakliyat fonksiyonunu kaldırmıştı. Öneminin 

artmasına diğer bir sebepte, Hadrianus zamanında Bergama yerine Asya eyaletinin 

baş şehri olmasıdır. M.S 293 senesinde İzmit’in kalkındırılması, Bizans’ın da doğu 

Roma imparatorluğunun baş şehri olması, sonra da burada Bizans imparatorluğunun 

teşekkül etmesidir. Bu suretle, İç Anadolu’ya transit ulaşımı bakımından Roma için 

İzmir ve Efes’in önemi kalmıyor  ve bu şehirler ancak mahalli birer ticaret merkezi 

oluyor 80. 

M.Ö. I. yüzyılda Pontos kralı Hermos  (Gediz),  Kaystros  (Küçük Menderes) 

ve Meandros (Menderes) vadilerini istila etti. Ancak M.Ö.85’de Kilbianos ovası 

yeniden Romalıların eline geçti. Yukarı Kaystros (Küçük Menderes) vadisindeki 

halk barış ve mutluluk devrine kavuştu. Genelde ekonomik kalkınma, refah ve 

bayındırlığın görüldüğü bu döneme Pax Romana denilir. 

                                                 
80 R.Stewıg (Çevirenler R.Turfan-M.Şevki Yazman) Batı Anadolu Bölgesinde Kültür Gelişmesinin 
Ana Hatları, İ.T.Ü  Mimarlık Fakültesi Şehircilik Enstitüsü, 1970, s.73. 
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Yukarı Kaystros vadisinde ilk kurulan şehir Hypaipa, Roma döneminde 

gelişmiştir. Hypaiapa’da basılan paralar, kentin antik dönem boyunca varlığını 

sürdürdüğünün kanıtıdır. Hypaipa’nın üst kısmında, Tmolos Dağı’nın yamacında 

Dios Hieron adlı önemli bir Zeus mabedinin çevresinde küçük bir yerleşim mevcuttu. 

Bu yerleşme, ikinci kurulan şehir Dios Hieron (Birgi)’dur. Dios Hieron ilk kez, 

M.S.I. yüzyılda şehir olarak anılır. Dios Hieron “Zeus’un kutsal yeri” anlamındadır. 

Birgi’nin adı,  II. Andronikos yönetimi sırasında düzenlenmiş olan  piskoposluklar 

listesinde  metropolitlik merkezi olarak yer almaktadır. W.M Ramsey, Küçük 

Asya’nın Tarihi Coğrafyası adlı eserinde, hristiyanlığın devlet dini olmasından sonra, 

kent adının, putperestlik dönemi baş tanrısının adını çağrıştırdığı için Christopolis 

olarak değiştirildiğini öne sürmektedir81 . Bir eski kentin veya  en azından anıtsal bir 

yapının (Zeus Mabedi) varlığı, Birgi’deki en eski Türk anıtı olan Ulu Cami’nin 

duvarlarında görülen kesme taş ve mermerden çok sayıda devşirme malzemeye 

bakarak da tahmin edilebilmektedir. Eski yapıların malzemesini yeni yapılarda 

kullanmak, bu tarihlerde sıkça başvurulan bir uygulamadır. Texier ve Besim Darkot, 

Aydınoğlu yapılarındaki inşa malzemesinin, büyük ölçüde Hypaipa’dan alındığını 

söylemektedirler.  

Roma Dönemine ait belgesel zenginlik, Tire’nin bu dönemde giderek 

belirginleştiğini göstermektedir. Gerek arkeolojik bulgular ve malzemeler, Tire’nin 

bu dönemde Efes Artemis Tapınağı’nın kutsal arazileri içinde kaldığını 

söylemektedir. Daha açık söylemle, Tire’yi adeta her yerinden kuşatan kilise ve 

manastırlar zenginliği bilimsel bir gerçeği de ortaya koymaktadır. Bu birimlerde 

hamam tesisleri, yerleşim birimlerinin köy de olsa yaşamsal zenginliğe sahip 

olduğunun kanıtıdır82 . 

Roma İmparatorluğunun ikiye bölünmesinden, doğu Roma İmparatorluğu 

Bizans olarak tanındı. Bizanslılar, yukarı Kaystros ovasına Kilbianum adını verdiler. 

Kaystros vadisinde Roma dönemindeki büyüme ve gelişme Bizans döneminde 

azaldı. 

                                                 
81 Ramsey, a.g.e., 1960, s.114. 
82A. Munis Armağan, Devlet Arşivlerinde Tire, İzmir, 2003, s.28. 
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Bizans’la birlikte, Hristiyanlık ovaya resmen girdi ve beraberinde önemli 

yerleşim merkezlerinde kiliseler kuruldu. Yukarı Kaystros ovasındaki Hypaipa 

(Günlüce köyü), Neikaia (Türkönü köyü), Palaiapolis (Beydağ), Pyrgion (Birgi), 

Koloe (Kiraz) gibi kentlerde psikoposluklar kuruldu. Kentlerde kurulmuş olan bu 

piskoposluklar, Ephesos metropolitine bağlanmıştır. 

Küçük Menderes Havzası’nda, Bizans Çağında daha önceki dönemde 

izlediğimiz büyüme ve gelişme oldukça azalmış Sasani, Arap, Türk tehditleri 

karşısında savunma gereksinmeleri Hellenistik çağda olduğu gibi tekrar gündeme 

gelmiş ve Kaloe (Kiraz), Pyrgion (Birgi), Thyraion (Tire) gibi sağlam surlarla 

çevrilmiş kale-şehir yerleşmeleri oluşmuştur. Bizans çağında yerleşmelerin sayısı 

azalmaya başlar. Buna karşılık tepelerde ve yamaçlarda, sağlam surlarla çevrili kale-

şehirlere rastlanır83 . Birgi, 879 tarihinde adı geçen “Kule”, bugünkü kent merkezinin 

üzerinde yer aldığı uzun ve dar tepeyi çevreleyen bir surla kuşatılmış olmalıydı. Bu 

müstahkem mevki, etrafı surlarla çevrili, sağlam, yüksek bir kuleden, bir “kale”den 

ibaret olmalıydı. Pyrgi (on) adı da, böyle müstahkem bir mevkiyi çağrıştırmaktadır. 

Alanı çevreleyen surların kalıntıları, kentin üzerinde kurulduğu düzlüğün doğusunda 

ve batısında, Ulu Cami’nin hemen güneyinde hâlâ görülebilmektedir. Balkanlar ve 

Batı Anadolu’daki pek çok Bizans  surunda görüldüğü gibi, duvarlarda harçla 

karıştırılmış kırık taş ve tuğlalar kullanılmıştır. Bu yöntem, antik dönemde kullanılan 

sur inşa tekniğine göre çok basit, ancak o oranda da ucuz bir yöntemdi. Daha iyisini 

inşa etmek için yöre halkının ne parası ne de teknik bilgisi vardı. 1193 ile 1199 

yılları arasında, Birgi Piskoposluğunun, Metropolitlik mertebesine yükseltildiği 

bilinmektedir84 . 

XI. yüzyılda, Selçukluların doğudan Anadolu’ya akınlarıyla, Bizans’ın 

tarihinde yeni bir dönem başladı. Selçukluların, 1071 yılına kadar süren akınları, 

Bizans İmparatorluğunun, Anadolu’da dayanma gücünü kırdı. 1071 yılında, Bizans 

İmparatoru Diogenes ile Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan arasındaki Malazgirt 

                                                 
83 Meriç, a.g.e., 1988, s.109. 
84 Rahmi Hüseyin Ünal, Birgi Tarihi, Tarihi Coğrafyası ve Türk Dönemi Anıtları, Kültür 
Bakanlığı Yayınları/2573, Ankara, 2001, s.6. 
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savaşı, Türklerin zaferi ile sonuçlandı. Böylece, Türklere Anadolu Kapıları açılmış 

oldu. 

1079 ve 1080 yıllarında Selçukluların fetihleri, Akdeniz, Ege Denizi ve 

Karadeniz kıyılarına kadar gelmişti. Bizans generallerinden Melissenos, Ege 

kıyılarına kadar sokulmuş olan Türk emirleri ile ilişki kurup dostluklarını sağlamıştı. 

Türklerden yardım görebilmek amacıyla ele geçirilmemiş kent ve kaleleri Türklere 

bıraktı. Böylelikle Kaystros (Küçük Menderes) havzasının bütün kentleri, kaleleri 

Türklerin eline geçti. Selçuklu emirlerinden Çaka, merkezi İzmir olan ve 

kuzeyindeki bölgeleri içeren bir hükümet kurdu. Daha güneyde Emir Tanrıbermiş, 

merkezi Ephesos olan bir beylik oluşturmuştu. Doğuda Denizli bölgesinde Emir 

Pars’ın Beyliği ile Manisa topraklarını içeren Philadelphia (Alaşehir) beyliği vardır. 

Kaystos havzası bu beyliklerin ortasında ve etki alanı içinde bulunmaktaydı. 

1092’de İsfahandan babası Süleyman Şahın tahtına dönen I. Kılıç Arslan 

tarafından Emir Çaka ortadan kaldırılınca, I. Haçlı seferi sırasında Batı Anadolu da  

Sultan I. Kılıç Arslan’a yardım edecek ciddi bir güç kalmamıştı. İzmir, Bizanslılarca 

geri alındı. 

Ephesos’daki Emir Tanrıbermiş, çetin bir direnişten sonra  Meandr  (Büyük 

Menderes) ırmağı boyunca çekildi. Hermos (Gediz), Kaystros (Küçük Menderes), 

Meandr (Büyük Menderes) vadileri işgal edilerek,  Antalya’ya kadar olan bölge 

yeniden Bizans’ın eline geçti. XIII. yüzyılın ikinci yarısında, ilgisini  Balkanların 

yeniden fethine odaklayıp Anadolu’yu ihmal eden yeni Bizans hanedanı 

Palaiologosların iktidarı ele geçirmesinden sonra, Batı Anadolu’da dengeler değişti. 

İlhanlıların elinde tam bir kukla haline gelen Konya Selçuklu Sultanları, batı sınırına 

yerleşmiş olan uç beyleri üzerindeki kontrollerini kaybettiler. Küçük Asya’nın, Ege 

Bölgesi üzerindeki Türk baskısı devamlı ve tahripkar akınlar şeklinde artarak sürdü. 

1269 ve 1278 yıllarında, Bizans’ın düzenlediği kurtarma seferleri kalıcı bir sonuç 

vermedi. 1269 yılında hücuma geçen General Aleksios Philantropenos’un kuvvetleri, 

güneye, Karia’nın Milas kentine püskürtüldüler.  
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Menteşe Beyi’nin damadı Sasa Bey, 1282 yılında, Tralles (Aydın) ve Nyssa 

(Sultanhisar) kalelerini zaptetti. 1304 yılında da, Menderes’in kuzeyindeki topraklar 

Türk egemenliğine geçti. Aynı yılın baharında Bizanslılar, bu ilerlemeyi durdurmak 

amacıyla son bir girişimde bulunarak, Katalanlardan oluşan 7000 kişilik bir orduyu, 

karadan ve denizden bu yöreye sevk ettiler. Philadelphia’dan (Alaşehir) hareket eden 

ordu, Efes’e hücum etmeden önce Pyrgion üzerine yürüyerek kenti ele geçirdi ve 

yağmaladı. Türklerin sert mukavemeti ile karşılaşan bu sefer başarılı olmadı. 

Catalan’ların geri çekilmesinden sonra Sasa Bey, Efes/Hagios Theologos (Ayasuluğ) 

kenti gibi Thraia (Tire) ve Birgi kentlerini ele geçirdi. Efes halkının önemli bir 

kısmını Tire’ye göçmen olarak getirmiştir85. Bunun nedeninin Tire’nin Asya Eyaleti 

Piskoposluk merkezlerinden biri olduğundan kaynaklandığını belirtmemiz olasıdır86. 

Efes’in 24 Ekim 1304’de fethedildiği kesin olarak bilinmektedir. Sasa Bey, kendisine 

bağlı Türkmenlerden önemli bir kısmını, müstahkem Birgi kentinin hemen dışına 

iskan etmiş olmalıdır. Nitekim, 1451 tarihli Osmanlı Tahrir Defteri’nde, günümüz 

Birgi’sinde de bir mahalle olarak adı yaşamaya devam eden Sasalu Mahallesi’nden 

söz edilmektedir87 . 

Fakat, Sasa Bey’e rakip çıkan Aydınoğlu Mehmet Bey, Sasa Beyden buraları 

aldı ve bu yüzden aralarında muharebe oldu; frenklerden yardım görmesine rağmen 

Sasa Bey, muharebede mağlup ve maktul düştü (1310). Mehmed Bey, bu sahada 

rakipsiz olarak fütuhatına devam etti. 1310’da, Müslüman İzmir’ini ve daha sonra 

Ayaslug (Selçuk) Tire, Sultan Hisarı ve Bodemya’yı ve 1326 da Gavur İzmiri 

denilen sahil İzmir’i aldı88 . 

Aydın’ın oğlu Mübarizüddin Mehmet Bey, yeni kurulan Aydınoğlu 

Beyliği’ni Birgi’den yöneten yeni  hanedanın ilk beyidir. Yöre ile Birgi arasında öyle 

bir sıkı ilişki vardır ki, İbn Batuta, Mehmet Bey’i “Birgi’nin Sultanı” adıyla 

anmaktadır. 1340 yıllarda, Mısırlı Şihabüd-Din el-Umarî, Arap gezginler ve 

                                                 
85 Besim Darkot, “Tire”, İslam Ansiklopedisi, Cilt 12/1, s.380. 
86 A.Munis Armağan, Tüm Yönleriyle Tire II, İzmir, 1994, s.17. 
87 H.Ünal, a.g.e., Ankara, 2001, s.9. 
88 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri,Türk Tarih 
Kurumu Yayınları, Ankara, 1988, s.104. 
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Hristiyan tacirlere Anadolu ile bilgiler vermek amacıyla kaleme aldığı büyük 

Coğrafya kitabında Aydınoğlu Beyliği’nden “Birgi Ülkesi” adıyla söz etmektedir89 . 

Mehmed Bey, zaptettiği yerlerden Ayasuluğ  (Efes-Selçuk) ile Sultan 

Hisarı’nı büyük oğlu Hızır Bey’e, İzmir’i ikinci oğlu Umur Bey’e, Bodemya’yı 

(Ödemiş) üçüncü oğlu İbrahim Bahadır Bey’e, Tire’yi dördüncü oğlu Süleyman 

Bey’e verip, en küçük oğlu İsa Bey’i de yanında alıkoydu90.  

1333’de Aydın iline gelmiş olan, Seyyah İbn Batuta, Bozdağı sayfiyesinde 

bulunmakta olan Mübarizüddin Mehmet Beyle görüşmüş ve sonra beraberce Birgi’ye 

gitmiş, Aydın oğlunun sarayını görmüştür91 . Mehmed Bey Birgi’de cami ve medrese 

yaptırmıştır. Mehmed Beyin, 1334’te  vefat etmesi üzerine yerine ikinci oğlu Umur 

Bey geçti (1334-1348). 14 yıllık saltanatı süresince Umur Bey, pek çok deniz 

seferine katıldı. Yönetim merkezi olarak Birgi’yi seçen Umur Bey, daha çok birkaç 

yüz gemiden oluşan donanmasının bulunduğu İzmir’de oturdu. Umur Bey’in yerine 

geçen kardeşi Hızır Bey, Latin güçleriyle yapılan anlaşmanın acımasız hükümlerini 

kabule zorlanmıştı. İzmir’i, Latinlere terk etmek, başta Ayasuluğ olmak üzere 

kendisine ait limanlarda toplanan gümrük vergilerinin yarısını onlara vermek, 

Hristiyanların dinsel faaliyetleri önündeki bütün engelleri ortadan kaldırmak ve 

bütün bunlardan daha zoru ellindeki donanmayı tahrip etmek zorundaydı. Hristiyan 

müttefikler arasında bir birlik olmayışı bu maddelerden çoğunu uygulanamaz hale 

getirmişti. Buna rağmen Aydınoğlu Beyliği, İmparator Kantakuzenos’un gözünde 

müttefik olarak çekiciliğini yitirmişti. Bu nedenle İmparator, Osmanlılarla ittifak 

kurdu.1354 yılında, Gelibolu’yu atlama taşı olarak kullanan Osmanlılar, Avrupa’ya 

ayak bastılar. Gelibolu’dan Balkanların içlerine doğru ilerleyerek, Beyliklerini bir 

İmparatorluğa dönüştürdüler. XIV. yy. sona ermeden, diğer Batı Anadolu Beylikleri 

gibi, Aydınoğlu Beyliği’ni de imparatorluklarına kattılar 92. 

1348 anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getiren Aydınoğlu Beyliği, batı 

ile serbest bir şekilde ticaret yapabiliyordu. Yöreden, Avrupa’ya ihraç olunan 
                                                 
89 H.Ünal, a.g.e., 2001, s.14. 
90 İbrahim Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., 1988, s.104. 
91 İbn Batuta Seyahatnamesi  (Şerif Paşa tercümesi) C.1, s.331. 
92 H.Ünal, a.g.e., 2001, s.15. 
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maddeler anlaşma metninde sayılmaktadır: ipek, safran, bal, balmumu, meyan kökü, 

halı ve hububat. Daha sonraları, Birgi’nin belli başlı ürünleri arasında sayılan ipeğin 

bir kısmı, Birgi’de üretiliyor olmalıydı. 

Aydınoğlu kardeşlerden Tire’de oturan Süleyman Şah, Umur Bey’den bir yıl 

sonra vefat etti ve Tire’de, Birgi’deki türbenin eşi sayılabilecek bir türbeye 

defnedildi. Kendisinden sonra gelen ve altı kuşağa kadar izlenebilen aile fertleri de 

aynı türbede yatmaktadır93 . XIV. asır başında burayı ziyaret eden Arap seyyahı İbn-i 

Batuta, Tire için “suyu bol bahçeler içinde Aydınoğullarının mülkü” der94 . Ünlü 

gezginimiz Evliya Çelebi, Tire’yi anlatırken “Tahtı-ı kadim şehri muazzam Tire 

yahut Sirye” ifadesini kullanmaktadır95 .  

İsa Bey, 1360 yılında tahta geçtikten sonra saltanat yılları olaysız geçmiştir. 

Saltanatının son yıllarında, Osmanlıların baskısı arttı, Neşri’nin naklettiğine göre, 

kaderi değişen Balkanların Osmanlı idaresine geçtiği ünlü Kosova Savaşı’nda 

(1389), güçlü Hristiyan müttefiklerine karşı savaşan Osmanlıların yanında, İsa 

Bey’in ordusundan bir birlik de savaşmıştı. Savaşta, Sırp Kralı gibi Sultan Murad da 

şehit oldu. Bayezid güçlü bir orduyla, Aydınoğlu hanedanına mensup Beylerin 

himayesindeki Philadelphia (Alaşehir) kentini kuşatıp ele geçirince İsa Bey, 

Bayezid’i görmeye geldi. Yönetim hakkından vazgeçmeye ve kızı Hafsa Hatun’u eş 

olarak Bayezid’e vermeye razı oldu. Cuma hutbesi Bayezid adına okundu ve 

Ayasuluğ darphanesinde Bayezid adına para basıldı. Böylece saltanatın önemli 

göstergelerinden ikisi Osmanlılara geçmiş oldu 96. 

1402 yılında Timur, Ankara Savaşı’nda Bayezid’i yenerek, çeşitli Beyliklerin 

hükümdarlarına tahtlarını iade ettikten sonra o zamana kadar Latinlerin elinde kalmış 

olan İzmir üzerine yürüdü. Denizli yolundan Menderes vadisine inerek  kaleleri birer 

birer yağma ederek Güzelhisar, Ayasuluğ ve Tire karşı bile koyamadan teslim olmak 

                                                 
93 H.Önkal, Tire Türbeleri, Ankara, 1991, s.27. 
94 İbn-i Batuta, Seyahatname (Çeviren.Mehmet Şerif), Cilt I, 1335, s.334. 
95 Evliya Çelebi, Seyahatnamesi, Cilt IX, s.137. 
96 H.Ünal, a.g.e., 2001, s.17. 
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zorunda kalmış97, 1402 yılında Timur’un egemenliği altına girilmiştir98. Timur, o 

senenin kışını Tire’nin ılık havasında geçirmeyi tercih etmiştir99. 

Musa Bey’in vefatından sonra Beyliğin başına geçen kardeşi II. Umur Bey, 

İbrahim Bey’in oğullarından Cüneyt Bey tarafından tanınmadı. Cüneyt Bey 

tarafından zehirlendiği öne sürülen Umur Bey’in, ölümünden sonra tüm Aydın Eline 

egemen oldu. I. Bayezid’in oğulları arasındaki iç savaştan (1402-1413) yararlandı. II. 

Murad döneminde Osmanlı hakimiyeti tekrar kurulduğunda bozguna uğratıldı ve 

katledildi. Cüneyt Bey’in vefatı ile Aydınoğlu Beyliği son bulmuş, Beylik toprakları 

Osmanlı topraklarına katılmış ve Osmanlı imparatorluğunun ortadan kalkışına kadar 

da durum da bir değişiklik olmamıştır100. 

Sultan II. Murad, Halil Yahşi Bey’i Aydın Eli Sancakbeyliğine getirdi. 

Sancakbeyliğinin merkezi Tire şehri olup, yukarı Küçük Menderes Havzası’ndaki 

yerleşim birimleri buraya bağlandı. Fatih Sultan Mehmed zamanında Tire, seçkin 

vilayetler arasına girmiş ve Fatih’in hocası sayılan Mustafa Vefa bin Mehmed’in 

adından gelmekte olan Vefa semtine, Tire den göç ettirilen insanlar 

yerleştirilmiştir101 . Bölge coğrafyasının Aydınoğulları egemenliğine geçmesinden 

itibaren Birgi ve Tire’nin idari merkezler olduğu anlaşılmaktadır102 . Özellikle Aydın 

Sancağındaki 11 kervansaraydan, 9’unun Tire’de olduğu dikkate alınacak olursa 

kervansaraylar ve medreseler kenti olarak öne çıkıp  o yüzyıllarda neden 

Anadolu’nun İstanbul’dan sonra büyük kentleri içinde ön sıralara oturduğu kolayca 

çözümlenir. Tire bu devirde, İzmir’den sonra bir kültür ve sanat merkezi haline 

gelerek Efes’i de geçmiştir103. Sultan II. Murad 1443’de Aydın Sancağını kendine 

yıllık ödenek olarak ayırdığından, yukarı Küçük Menderes Havzası’nın gelirleri de, 

Manisa’da oturan Sultanın oldu. Manisa’da ki sancakbeyliği sırasında sonradan 

İstanbul’u fethedecek olan Osmanlı Sultanı Fatih II. Mehmed (1451-1481) in 

şehzade iken yazları Bozdağ yaylasına çıkıp, ziyaret ettiği bilinmektedir. 
                                                 
97 Mustafa Akdağ, Türkiye’ nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, Cilt 1, İstanbul, 1979, s.323. 
98 F.Tokluoğlu, Tire, İstanbul, 1957, s.87-89. 
99 A. Munis Armağan,  a.g.e., 2003, s.33. 
100 İ.H.Uzunçarşılı, a.g.e., 1988, s.117. 
101 F Tokluoğlu, a.g.e., 1957, s.34-35. 
102 A. Munis Armağan, a.g.e., 2003, s.28. 
103 Faik Tokluoğlu, a.g.e., 1957, s. 9. 
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Osmanlı Döneminde Birgi, 1425 ile 1575 yılları arasında Aydın Eyaletinin en 

büyük ikinci kenti, Batı Anadolu’nun da en büyük kentlerinden biri haline gelmiştir. 

16.yüzyılda Birgi, bugün yörenin önemli ve büyük kentleri olan İzmir ve Aydın’dan 

daha büyüktü. Ayrıca, Söke ve Ödemiş’ten de daha büyükken günümüzde, Söke ve 

Ödemiş ilçeleri, Birgi’den çok daha büyüktür. O dönemde, önemsiz yerleşim yerleri 

olan Söke ve Ödemiş sonradan büyüyüp gelişmişlerdir. Ödemiş kasabası da büyüyüp 

gelişmiş olmalıdır. Vıtal Cuinet “Turquie d’Asie” adlı eserinde Ödemiş’in 7.200 olan 

nüfusunun 4000’inin Müslüman, 3000’inin ise Rum olduğunu belirtmiştir 104. Texier 

ise, Ödemiş’ten şöyle bahseder; Bayındır’dan, doğu ve kuzeydoğu yönünde altı 

fersah (otuz kilometre) uzakta olan Ödemiş (Demich) adındaki büyük şehre geldik. 

Ödemiş’in sekiz binden çok nüfusu vardır. Bin iki yüz hane Türk, yedi yüz hane 

Rum ve kırk hane kadar da Ermenidir. Bu tahmine göre genişlik olarak Bayındır’a 

eşittir105 . Evliya Çelebi’nin çağdaşı ünlü bilim adamı ve coğrafyacı Katip Çelebi gibi 

Ödemiş’den hiç söz etmemesi, kentin XVII. yüzyılda, önemsiz bir yerleşim yeri 

olduğunun kanıtıdır. Bu seyahatname 1671-1672 yıllarında yazılmış olduğuna göre, 

bu tarihlerde kasabanın henüz kurulmadığını ve iri bir köy olarak da buranın daha 

dikkati çekmediği anlaşılmaktadır. Gene Evliya Çelebi’ye göre; Bayındıran aşiretinin 

bugünkü Bayındır kasabasının Kurtköy mahallesinde yerleşmesi ile meydana gelen 

Bayındır kasabası, havzanın Tire ve Birgi’den sonra, üçüncü önemli bir 

merkezidir106. Bayındır şehri tamamen yenidir. Bozdağ yamaçlarından birinin güney 

kısmında ve hoş bir yerdedir. Evler kırmızı tuğla ve ağaçla yapılmıştır. On kadar 

camisi varsa da, etrafı sütunlu kemerlerle çevrilmiştir. Sokaklarda, çok sayıda çeşme 

akar. En kalabalık kısmı, Türk mahallesidir. Bu mahallede yedi bin haneden çok 

vardır. Rumlar dört yüz aile kadar çıkar. Birkaç Ermeniyle biraz daYahudi vardır. 

Temel maddelerle tohum, zeytinyağı ve deri ticareti oldukça ileridedir 107. 

Gerçekten önceleri Lidya, İyon ve Roma devirlerinde havzayı güney-kuzey 

istikametinde kateden yol Efes, Tire, Hypaepa, Bozdağlar, Sart yönünde kat ederken 

                                                 
104 Vıtal Cuınet, La Turquıe d’Asie, Parıs, 1894, s.515. 
105 Charles Texıer, Küçük Asya, Çev.Ali Suat, Ankara, 2002, s.48. 
106 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Cilt IX, s.170. 
107 Charles Texier, a.g.e., 2002, s.47. 



 

 102

Türkler zamanında Efes, Tire, Bayındır, İzmir, Manisa istikametinde olmuştur108. Bu 

da bize doğu kesimin yollar istikametinden çıkmasıyla günden güne gerilediğini 

gösterir. Gerçekten bugün, sahada en önemli merkez olan Ödemiş’in ortaya çıkışı ise 

bu tarihlerden çok sonradır. Kasabanın, önce iri bir köy haline gelmesi ve sonra 

süratle nüfuslanması o sıralarda havzada bilhassa doğu kesiminde Ödemiş aşireti 

olarak bilinen ve göçebe yaşantılarıyla da çevreye oldukça zararları dokunan 

Türkmenlerin 1684’den itibaren bugünkü Ödemiş kasabasının bulunduğu mevkii de 

sedanter hale gelmeleriyle teşekkül etmiştir109. Quinet ve Texier’e göre kasaba 

nüfusu 1800 yıllarından itibaren süratle artmış ve şehir kuzeybatıda yer alan antik  

Hypaepa şehrinin mermer kalıntıları ile onarılmaya başlanmış ve bu arada büyük bir 

kilise yapılmıştır110. Havzada bugün diğer bir büyük merkez olan Torbalı’nın 

teşekkülü ise, gene Ödemiş gibi olmuştur. Bu havalide dolaşan göçebeler yazlık 

olarak kullandıkları bu sahaya,  1800 yıllarından itibaren yerleşmişler ve böylece 

kasabanın ilk nüvesinin temellerini atmışlardır. Torbalı, II. Sultan Hamit zamanında 

İzmir’den güneye, Aydın’a ve doğuya Bayındır-Ödemiş-Birgi yollarının kavşak 

noktasında olmasından, kervan ve ticaret aleminin uğrak yeri haline gelmiş ve 

nüfuslanmıştır.  

Osmanlı yönetiminde Küçük Menderes Havzası’nda, uzun barış dönemi 

sayesinde savunma gereksinmeleri kaybolmuş özellikle şehirleşme ulaşım kolaylığı 

olan düz ovalara kaymaya başlamıştır. Hypaipa ve Metropolis dağ yamaçlarında ıssız 

harabe haline gelirken bu şehirlerin devamı olan Ödemiş ve Torbalı ovadaki yol 

üzerinde büyüyüp gelişmiştir. Ephesos’un devamı olan Ayasuluk ise, limanı 

dolduktan sonra neredeyse tarih sahnesinden tamamen silinmiş ve işlevi Kuşadası ve 

İzmir’e kaymıştır. Birgi ve Tire ise Orta Çağda kazandıkları konumu Bozdağ ve 

Aydın dağı eteklerinde sürdürmektedir . 

Bayındır ise, Orhan Gazi tarafından 14. yüzyılın başlarında 24 Oğuz 

Boyunun Üçok Kolu’ndan olan Bayındır Türkmen Boyu’nun buraya 

                                                 
108 R.Stewig, Batı Anadolu Bölgesinin Kültürel Gelişmesini Gösteren Kartografik Bilgiler 
(Türkçesi:R.Turfan), İstanbul, 1968, s. 24. 
109 Ahmet Refik, Anadolu Türkmen Aşiretleri,1930, s.206. 
110 V.Cuinet, La Turquie d’Asie, Cilt 3, Paris,1894, s.515. 
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yerleştirilmesiyle adını bu “Bayındır Boyu”ndan almıştır. Evliya Çelebi 

Seyahatnamesi’nde Bayındırdan Paşa Hası olarak söz eder. Tapu kayıtlarına göre 

şehzadeliği döneminde II. Selim’e verilmiş, II. Selim padişah olunca da 

damatlarından Sadık Paşa’ya burayı 80 akçelik bir has olarak bağlamıştır111 . 

Şemsettin Sami “Kâmus-ül Âlâm” adlı eserinde Bayındır’dan 28 cami ve medrese ile 

iki Hristiyan okulunun bulunduğunu, Aydın vilayetine bağlı İzmir Sancağının bir 

kazası olduğunu yazmaktadır. Bayındır önceleri bir nahiye merkezi iken 1871’de 

belediye olmuş, 1875’de ilçe merkezi haline gelmiştir. 

Havzanın bir bütün olarak gelişmesi, 19. asrın ikinci yarısından sonra 1858 

yılında inşasına başlanan, İzmir-Aydın demiryolunun havzadan geçmesi ile olmuştur. 

Yol 1860 yılında havzanın güneyinde Selçuk’a,  oradan Aydın’a bağlanmıştır. 1888 

de Torbalıdan ayrılan şube hattı Bayındır ve Ödemiş, 1889 da ayrılan hatla Tire’de 

bu hatta bağlanmıştır. Böylece, önceleri Büyük Menderes havzasını İzmir’e bağlayan  

ve sadece transit rolü oynayan yol bu iki hat sayesinde, havzanın tamamını İzmir’e 

bağlayarak iktisadi faaliyetlerde büyük bir değişime yeni bir beşeri iktisadi devrenin 

başlamasına neden olmuştur. Böylece, havzada bazı yerleşmeler önem kazanırken 

bazıları da önemini kaybetmiştir. Bu hattın Ödemiş’e kadar uzanması ile üç asra 

yakın bir geçmişi olan Birgi’nin yerini, Ödemiş almış ve süratle artan nüfusu 

sayesinde Birgi’yi geçmiş ve Birgi, Ödemiş’in nahiyesi olmuştur. Havzadaki kentsel 

yerleşmelerin gelişim sürecinde şu sonuçlar çıkmaktadır. Selçuk, Tire ve Birgi uzun 

bir geçmişe sahip olup varlıklarını günümüze kadar devam ettirebilmişlerdir. 

Genellikle kuzey ve güney yamaçları üzerinde Antik Çağda tespit edilen eski 

yerleşmelerden Hypaepa, Coloe, Paleapolis zamanla önemlerini kaybetmişler ve 

bugün geriye eski görkemli günlerinden kalan bilgilerle hatırlıyoruz. Yerleşmelerin 

pek azının zamanımıza kadar varlıklarını devam ettirmelerinde gerekse yerleşme 

sayısının az olmasında havzanın tabii yollar ile içeriye bağlanamaması kadar ova 

tabanını bataklıklarla kaplı olması önemli rol oynamıştır. Havzada, bugünkü 

merkezlerden Ödemiş, Bayındır, Torbalı, Kiraz, Beydağ eski adı “Baylambolu” 

hakkındaki bilgilerimiz çok yakın tarihlidir. 

                                                 
111 Tarihi,Turizmi ve Köyleriyle Bayındır, Bayındır Kaymakamlığı, Bayındır, 2003, s.4. 
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1867’deki Vilayetler İdaresi Kanunu ile Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetim 

bölünmesi değişmiş, Birgi, Keles (Kiraz), Baylambolu (Beydağ) kaza olmaktan 

çıkarılarak, Ödemiş kazasına bağlı bucak durumuna getirilmişlerdir. 

1877-1878 Osmanlı Rus  Savaşı sonucunda, Balkanlardan Anadolu’ya göçen 

Türk ailelerinin bir kısmı Ödemiş şehrine yerleştirildiği gibi, aynı savaş sonunda 

Rusya’da oluşan bir takım siyasal olaylar nedeni ile Kırım’dan Anadolu’ya gelen 

bazı Türk aileleri de Ödemiş’e gelmişlerdir. Şimdiki Üçeylül mahallesi, Kırımlı 

sokağın olduğu yeri satın alarak karşılıklı evler yapıp bir sokak oluşturmuşlar ve 

sokağın her iki ucuna büyük kapılar yapmışlardı. Bugün dahi bu sokağın adı Kırımlı 

Sokağı’dır. Ödemiş’de ilk belediye teşkilatı 1876’da kuruldu. 

Osmanlı Devleti, I. Dünya savaşından her bakımdan bitkin ve yoksun olarak 

çıkmıştı. İzmir’in işgali ile Yunan ordusu Anadolu içlerine doğru ilerlemeye 

başlamış oldu. Ödemiş’in, Hacı İlyas Köyünde silahlı halk birliği ile karşılaşan 

Yunanlılar halk birliği ile karşılaştı. Kuvayı Milliye Hacı İlyas köyünde ilk kurşunu 

Yunan ordusuna boşalttı. Bu salt Ödemiş halkının özgürlüğü için kişisel direniş 

değil, Milli Mücadelede  mahalli ilk direnişinin başlaması demekti 112. 

Yunanlılar, gerek Büyük Menderes ve gerekse Küçük Menderes havzalarını 

işgale aynı zamanda başladılar. Küçük Menderes Havzası’nda işgal altına alınacak 

Bayındır, Tire ve Ödemiş kasabaları bulunmaktaydı. Yunanlılar, Gediz ve Büyük 

Menderes üzerinden doğuya yapacakları harekatta güvenlik bakımından Küçük 

Menderes Havzasını da ellerinde bulundurmayı gerekli gördükleri için, havzanın 

işgaline Torbalı’da ki Efzon alayının 2. taburu görevlendirildi. Sırasıyla Bayındır, 

Tire’ye giren Yunan orduları Ödemiş’i de işgal ederek Küçük Menderes Havzası’nın 

önemli bir kısmı işgal etmiş oldular. İşgale karşın hazırlık yapan, milislerden 

oluşmuş bir direniş yuvası kuran yegâne kent Ödemiş’ti. Ödemiş’te başlayan ulusal 

coşkunun yavaşça yayılması ile Bergama, Alaşehir, Çine, Salihli yörelerinde de yer 

yer Kuvayı Milliyeler kuruldu. 1 Haziran 1919 tarihinde Ödemiş’in işgalinden sonra 

Yunan birlikleri  yörede yayılmaya başladı. İzmir Muhafız Taburundan bir birlik 

                                                 
112 B.Yavuz, a.g.e., 1998, s.81. 
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Birgi’ye, 1/38 Efzon Alayına bağlı bir birlik de Adagide (Ovakent)’ye giderek işgal 

ettiler. Yunanlıların ileri harekatına karşılık Ödemiş yöresinde milli müfrezeler 

oluştu. Bu müfrezeler belirli cepheler kurarak Yunanlılara karşı koydular113. 

Birgi’de, efsanevi Postlu Efe komutasında,  yaklaşık 1500 kişilik bir gerilla 

birliği oluşturulmuş ve Bozdağ’da üstlenen, Yunanlıları birkaç ay uğraştırmıştı. 

Sonunda, iki Yunan birliği ile girdikleri şiddetli bir çatışma sonrası direnişleri kırıldı.  

Şehir, Türk Milli Ordusunun 30 Ağustos 1922 tarihindeki büyük zaferine kadar işgal 

altında kaldı. Bu zaferden sonra kasaba, daha büyük felaketlere sahne oldu. Muzaffer 

Türk Ordusu kasabaya yaklaştığında, Yunan ordusu gerisindeki Rum milislerden 

oluşan küçük bir kuvvet bırakarak çekildi. Türk kuvvetlerinin kasabayı ele 

geçirmelerinden önce, Rum milisler katliama girişti ve diğer yörelerde olduğu gibi 

kasabayı ateşe verdi. Birgi’nin yarıdan fazlası, özellikle de küçük dere ile 

doğusundaki vadi arasında yer alan sırtın üzerinde kasabanın nüvesini oluşturan 

kesim yanıp kül oldu. 20. yüzyılın ilk yarısı Birgi için çok talihsiz bir dönem 

olmuştur. Yunan işgali, yangın, sel felaketi ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında 

düşüncesizce yapılmış yıkımlar sonucu, kent ağır kayıplara uğradı. 1922 olayları 

Birgi’de ki Rum toplumunun sonu oldu. Yunanlılar 3 Eylül de Ödemiş’i, 4 Eylül 

günü de Tire’yi  ve Bayındır’ı boşaltmışlardır 114. 

1922 yılında Kurtuluş Savaşı’nın  kazanılması, 1923’de Cumhuriyet’in ilanı 

ile Ödemiş, Türkiye Cumhuriyeti’nin içinde bugünkü Kiraz ve Beydağ ilçelerini de 

kapsayan bir ilçesi oldu. Kiraz ve Beydağ ilçe olarak Ödemiş’ten ayrıldı. Küçük 

Menderes Havzası’nda, İzmir ilinin Torbalı,  Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire, 

Selçuk ilçe merkezleri ve köylerinin önemli bir bölümü çalışma alanımızın sınırları 

içinde kalmakta olup yeri geldikçe geçmişten günümüze kadar geçirdikleri beşeri ve 

iktisadi özelliklerindeki değişimler, sorunlar  ve çözüm önerileri ortaya konacaktır. 

                                                 
113 B.Yavuz, a.g.e., 1998, s.104. 
114 Türkmen Parlak, Yunan Ege’den Nasıl Gitti İşgalden Kurtuluşa, İzmir, 1983, s.300-307. 
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2.2. NÜFUSUN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ 

Küçük Menderes Havzası’nda nüfus özellikleri, Türkiye’deki nüfus 

özellikleriyle paralellik gösterir. Küçük Menderes Havzası’nda nüfus; 1935’den 2000 

yılına kadar nüfus miktarları ve yüzdeleriyleTablo 9’da gösterilmiştir.  

1935’de, 158.104 olan havza nüfusu 2000 yılında 396.092’ye yükselmiştir. 

Aradan geçen 65 yıl zarfında, havzanın nüfusu 237.988 kişi artmıştır.  

 
Tablo 9: Küçük Menderes Havzası’nda Nüfus Artış Oranları (1935-2000) 

 

Küçük Menderes Havzası’nda 1935 yılındaki toplam nüfusu 100 olarak kabul 

edersek, havzada nüfus 1935-1940 yılları arasında % 8, 1940-1945 yılları arasında % 

7, 1945-1950 yılları arasında % 13, 1950-1955 yılları arasında % 8, 1955-1960 yılları 

arasında % 21, 1960-1965 yılları arasında % 18, 1965-1970 yılları arasında % 9, 
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1970-1975 yılları arasında % 15, 1975-1980 yılları arasında % 5, 1980-1985 yılları 

arasında % 18,  1985-1990 yılları arasında % 7, 1990-2000 yılları arasında % 22’dir.  

1940-1945 yılları arasında nüfus özellikleriyle ilgili olarak; bu devrede hiç 

göç hareketi olmadığı, İkinci Cihan Harbine rastladığı, geniş bir nüfus kütlesinin 

silah altında bulunması yüzünden doğumların azalması, harp yıllarında ithalat 

güçlükleri ile bazı ilaçların memlekete bol girmesinin önlenmesi ile ölümlerin 

çoğalması yüzünden nüfusun normal artışının frenlendiği ileri sürülüyor. Ancak ana-

baba kütlesinin önemli bir faktör olduğu unutulmamalıdır. 1935 sayımında 15-19 

yaşlarında görünen nüfusun düşük bir sayıda olması, 1945 sayımında aynı düşük sayı 

doğal olarak 10 yaş daha büyük olanlara (25-29 yaş grubuna) geçmişti. Bu 

gözlemden çıkan netice, 1916-1920 yılları arasında Türkiye’de az çocuk dünyaya 

gelmiş, çocuk ölümlerinin de fazla yükselmiş bulunmasından başka bir şeye 

bağlanamazdı. Birinci Dünya Harbi ve İstiklal savaşlarına tekabül eden bu yıllara ait 

nüfus eksikliğinin gelecek devrelere tesir etmemesi imkansızdı. Bu doğumlu erkek 

ve kadınların en fazla baba-ana şansına sahip bulundukları yıllarda nüfusun nispeten 

az artması beklenmeliydi. Sözü geçen yıllarda 1940-1945 devresine rastladığı için bu 

devrede doğumlar az olmuştur. 1950-1955 ve 1955-1960 yılları arasında artış da ana-

baba kütlesinin çoğalması yüzünden doğumların artması başlıca rolü oynamıştır 115. 

1950-1960 yılları arasında, 1945-1950 döneminde olduğu gibi İkinci Dünya 

Savaşı’nın etkilerinin ortadan kalkması, ekonomik alanda kaydedilen ilerlemeler, 

sağlık alanındaki gelişmelerle ölümlerin azalması, Türkiye’ye yönelik göçler nüfus 

artışının yükselmesinde etkili olmuştur.  

Türkiye’de olduğu gibi Küçük Menderes Havzası’nda da, 1950 yılından 

sonra hızlı bir nüfus artışı meydana gelmiştir. Köyden şehre göçlerin yaşandığı ve 

nüfusun arttığı özellikle 1955-1960 yılları arasındaki % 21’lik artış dikkat 

çekmektedir. Bu artışı; havzanın beşeri ve iktisadi faaliyetlerini olumsuz yönde 

etkileyen bataklıklar ve bataklıkların sebep olduğu malarya ile mücadele özellikle 

Cumhuriyetin ilanıyla kanallar açtırılmak suretiyle Küçük Menderesin yatağının 

                                                 
115 Besim Darkot, “Türkiye’nin Nüfus Hareketleri Üzerinde Yeni Gözlemler”, Türk Coğrafya Dergisi, 
Yıl XXII, Sayı 21’den ayrı baskı, İstanbul, 1961, s.6-7. 
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ıslah edilmesi, göl ve bataklıkların kurutulması sonucu havza için refah ve medeniyet 

yolunun açılması, tarım alanlarının genişlemesi, pamuk ziraatının giderek 

yaygınlaşması ile izah edebiliriz. Böylece, havzanın iktisadi faaliyetlerindeki canlılık 

nüfus artışında da kendini hissettirmiştir. 

Küçük Menderes Havzası’ndaki verimli tarım alanlarında çalışmak üzere 

özellikle Denizli-Tavas ve çevresinden Tire, Ödemiş, Selçuk, Torbalı’ya; 100 er, 200 

er kişilik gruplar halinde, mevsimlik tarım işçileri gelmiştir. Küçük Menderes 

Havzası’nda nüfus artışı, her yıl artışını düzenli olarak sürdürmüştür. Nüfus artışında 

önemli bir olay da göçlerdir. Ayrıca 1960’lı yıllardan itibaren, Türkiye’den Batı 

Avrupa ülkelerine yönelen iş göçünün temel nedeni ekonomik koşullardır. Bu 

koşullar ana hatlarıyla, istihdam sorunları, gelir dağılımındaki bozukluklar, gelir 

yetersizliği ve kırsal kesimin içinde bulunduğu durum, özellikle de mülkiyet dağılımı 

olarak özetlenebilir. Bu durumun etkileri az da olsa Küçük Menderes Havzası’nda 

hissedilmiştir. Göçlerin farklı bir boyutu da havzaya yakın Ege bölgesi içinden gelen 

göçler özellikle 1970-1990 yılları arasında İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu 

Anadolu kökenli göçler olduğu tespit edilmiştir116. 1980-1985 yılları arasındaki 

nüfus artışı, daha önceki dönemlerde ortaya çıkan sosyal ve ekonomik karışıklıkların 

ortadan kalkması ve ekonomik alanda bir takım yatırımların yapılmaya 

başlamasıdır117. 1990-2000 yılları arasında on yıllık bir sürenin geçmesi artış 

oranının yüksek çıkmasına neden olmuştur.  

Küçük Menderes Havzası’nda; şehir ve kır nüfuslarını gösteren tablo ve şekil 

incelendiğinde toplam nüfus içinde şehir nüfusunun arttığı, kır nüfusunun ise 

azalmaya başladığı görülmektedir (Tablo 10). 

                                                 
116 Şevket Işık,”İzmir’e Yönelik Göçlerin Coğrafi Boyutu”, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı 34, İstanbul, 
1999, s.404. 
117 Mustafa Mutluer, Uluslararası Göçler ve Türkiye, İstanbul, 2003, s. 41. 
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Yıllar 
 

 
Toplam Nüfus 

 
Şehir 

 
Kır 

 
1935 158104 52847 105257 
1940 170795 55878 114917 
1945 181059 56823 124236 
1950 202933 64019 138914 
1955 215670 68841 146829 
1960 247624 89924 157700 
1965 276044 94500 181544 
1970 291632 107454 184178 
1975 314671 116908 197763 
1980 322441 119225 203216 
1985 350960 147364 203596 
1990 362640 157597 205043 
2000 396092 199789 196303  

Tablo 10: Küçük Menderes Havzası’nda Şehir ve Kır Nüfusu 
 

Bilindiği gibi, ülkemizin yerleşme bakımından en önemli özelliği kır 

yerleşmesinin çokluğudur. Geniş manada şehir sayabileceğimiz 10000’den fazla 

nüfuslu merkezlerde oturanlar, 1935 sayımına göre, bütün nüfusun % 17’sini teşkil 

etmekte, % 83’ü 42000’den fazla köy ve kır yerleşmelerine dağılmış bulunmaktadır. 

Türkiye köylü bir memlekettir, yani köylü nüfusu ziyade olan bir ülkedir, fakat 

tedrici bir surette şehirleşmeye doğru gitmektedir118. Şehirleşme hareketlerinin hızlı 

bir şekilde olduğu barizdir. 

Netice olarak; Küçük Menderes Havzası’nda 1935’li yıllardan günümüze 

2000’li yıllara gelinceye kadar çok önemli gelişim ve değişimler yaşanmış, nüfus 

şehirlerin lehine, kır’ın aleyhine hızla artmıştır. Havza, sadece Küçük Menderes 

akarsuyunun sulayarak hayat verdiği verimli tarım alanlarında tarımın yapıldığı bir 

yer değil, tarımla beraber sanayi, ticaret, ulaşım ve turizm gibi farklı faaliyet 

kollarının hayat bulduğu bir saha olmuştur.  

 

                                                 
118 Hâmit Sadi Selen, “Türkiye’de Köy Yerleşmeleri ve Şehirleşme Hareketleri”, Türk Coğrafya 
Dergisi, Ankara, 1944, s.3-9. 



 

 

 
Harita 12: Nüfus Haritası 
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Şekil 29: Küçük Menderes Havzası’nda Nüfusun Gelişimi 

 

 

 
Toplam

 
Şehir 

 
Şehir 

% 
Kır 

 

 
Kır 
% 

1935 158104 52847 33,4 105257 66,6 
1940 170795 55878 32,7 114917 67,3 
1945 181059 56823 31,4 124236 68,6 
1950 202933 64019 31,5 138914 68,5 
1955 215670 68841 31,9 146829 68,1 
1960 247624 89924 36,3 157700 63,7 
1965 276044 94500 34,2 181544 65,8 
1970 291632 107454 36,8 184178 63,2 
1975 314671 116908 37,2 197763 62,8 
1980 322441 119225 37,0 203216 63,0 
1985 350960 147364 42,0 203596 58,0 
1990 362640 157597 43,5 205043 56,5 
2000 396092 199789 50,4 196303 49,6  

Tablo 11: Küçük Menderes Havzası’nda Şehir ve Kır Nüfusları ve Oranı  
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Şekil 30: Küçük Menderes Havzası’nda Nüfusun İlçelere Göre Gelişimi 
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Şekil 31: Küçük Menderes Havzası’nda Şehirlerin Nüfus Grafiği 

 

Şekil 31‘de görüldüğü gibi; şehirlerimizde nüfus artışı aynı oranlarda 

olmamıştır. Ödemiş’te hızlı bir şehirleşme hareketinin varlığı dikkati çekmektedir. 

Verimli bir ovadan elde edilen tarım ürünleri, ulaşım bakımından havzanın 

merkezinde ulaşılabilirliliğin en kolay olduğu, ticaretin ve tarıma dayalı sanayinin 

geliştiği, modern bir şehir görüntüsüyle hızlı bir gelişme sergilemiştir. Tire’de, 
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Ödemiş’e paralel bir seyir izlemiştir. Torbalı’nın 1990 yılı nüfusunda artış 

görülmesinin nedenleri arasında; İzmir limanı ve havaalanının imkanlarından 

yararlanıyor olması, sanayinin durdurulamaz gelişimi, şehre çalışmak için gelenlerin 

sayısındaki artış sıralanabilir. Ödemiş’ten ayrılarak birer İlçe merkezi olan Kiraz ve 

Beydağ ise; havzanın doğusunda, nüfusunda çok önemli bir gelişme olmadan 

varlığını devam ettirmiştir. 

  
Yaş Grubu 

 

  
Erkek 
 

  
Kadın 
 

  
Toplam 
 

Toplam Nüfusa 
Oranı (%) 

0-4 8141 7479 15620 7,82 
5-9 8450 8090 16540 8,28 

10-14 8905 8331 17236 8,63 
15-19 9270 8941 18211 9,12 
20-24 7259 8840 16099 8,06 
25-29 7814 8404 16218 8,12 
30-34 7589 7821 15410 7,71 
35-39 8076 8096 16172 8,09 
40-44 7574 7288 14862 7,44 
45-49 6507 6046 12553 6,28 
50-54 5101 4775 9876 4,94 
55-59 3864 3772 7636 3,82 
60-64 3360 3680 7040 3,52 
65-69 2925 3432 6357 3,18 
70-74 2168 2937 5105 2,56 
75-79 1158 1674 2832 1,42 
80-84 362 636 998 0,50 
85+ 319 682 1001 0,50 

Bilinmeyen 12 11 23 0,01 
Toplam 98854 100935 199789 100 

 
Tablo 12: Küçük Menderes Havzası’ndaki Şehir Nüfusunun Yaş Grubu (2000). 
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Küçük Menderes Havzası’nın yaş grublarına göre şehir nüfusunu gösteren tablo 

incelendiğinde; genç nüfusun fazla olduğu görülür. 20 yaşından küçük olanların 

sayısı 67607 kişidir. 20 yaşından küçük olanların havza içindeki toplam nüfusun % 

33,84’ü kadardır. Henüz tüketici olan bu nüfusun yakın bir zaman sonra iyi bir iş 

imkanı arayışında olacağı düşünülürse yeni iş sahalarının açılması havzanın önemli 

bir meselesidir. Ayrıca,  havzada  doğum kontrol tedbirlerinin alınmaması 

durumunda nüfus artışı devam edecektir. Toplam şehir nüfusunun 199789 olduğu 

Küçük Menderes Havzası’nda, kadın nüfusunun 100935, erkek nüfusunun ise 98854 

olduğu görülür. Toplam nüfusun % 51’i kadın, % 49’u erkektir. 

Küçük Menderes Havzasında Şehir Nüfusunun Cinse 
Göre Dağılımı (2000)

KADIN ERKEK
 

Şekil 32: Havzada Şehir Nüfusunun Cinse Göre Dağılımı (2000). 
 

Kır nüfusunun toplamı, 195.303 olduğu havzada, kadın nüfus 98.141, erkek 

nüfus 98162’dir. Toplam nüfustaki oranları % 50 olup birbirine eşittir. 
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Küçük Menderes Havzasında Kır Nüfusun
 Cinse Göre Dağılımı (2000) 

KADIN ERKEK
 

Şekil 33: Havzada Kır Nüfusunun Cinse Göre Dağılımı. 
 

Küçük Menderes Havzası’nda aritmetik yoğunluk değerleri, Türkiye 

ortalamasının üzerindedir. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi, 1935’ten 2000 yılına 

gelinceye aritmetik nüfus yoğunluğu artmıştır. Havzada, 1935 yılında aritmetik 

yoğunluk 48 iken, 2000 yılında ise aritmetik yoğunluk 121’e yükselmiştir (Tablo 13). 

Yıllar 
 

 
Nüfus 

 

Aritmetik 
Yoğunluk 

 

 
Türkiye 

1935 158104 48 21 
1940 170795 52 23 
1945 181059 55 24 
1950 202933 61 27 
1955 215670 66 31 
1960 247624 75 36 
1965 276044 84 41 
1970 291632 89 46 
1975 314671 96 52 
1980 322441 98 58 
1985 350960 107 65 
1990 362640 110 73 
2000 396092 121 88  

Tablo 13: Küçük Menderes Havzası’nda Aritmetik Yoğunluk 
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Esas itibarıyla bir ziraat memleketi olan, yani geçimi ve dış ticaretine göre 

serveti ziraata dayanan Türkiye’de aritmetik yoğunluğun yanında, nüfusun temel 

geçim ve servet kaynağı olarak ziraat topraklarımız üzerindeki baskı derecesini 

gösteren fizyolojik yoğunluk çok daha büyük bir önem ve anlam arz eder119. Küçük 

Menderes Havzası’nda  da aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi fizyolojik yoğunluk 

1935’ten  2000 yılına gelinceye kadar hızla artmıştır. 1935 yılında 106 olan 

fizyolojik yoğunluk  2000 yılında 265’e yükselmiştir (Tablo 14). 

Yıllar 
 

 
Nüfus 

 
Fizyolojik Yoğunluk 

 
1935 158104 106 
1940 170795 114 
1945 181059 121 
1950 202933 136 
1955 215670 144 
1960 247624 166 
1965 276044 185 
1970 291632 195 
1975 314671 211 
1980 322441 216 
1985 350960 235 
1990 362640 243 
2000 396092 265  

Tablo 14: Küçük Menderes Havzası’nda Fizyolojik Yoğunluk 
 

Küçük Menderes Havzası’nda, kırsal nüfusun ekili ve dikili araziye 

bölünmesiyle elde edilen tarımsal yoğunluk değerlerini gösteren aşağıdaki tablo 

incelendiğinde; 1935’ten 2000 yılına kadar geçen süre içinde tarımsal yoğunluk 

değerlerinin arttığı görülür. Havzada, 1935 yılında 66 olan tarımsal yoğunluk, 2000 

yılında  131’e yükselmiştir (Tablo 15).  Bu durum elikil-dikili arazi üzerinde nüfus 

baskısını göstermektedir. 

                                                 
119 Ali Tanoğlu, Nüfus ve Yerleşme, İstanbul, 1969, s.195. 
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Yıllar 
 

 
Nüfus 

 
Tarımsal Yoğunluk 

 
1935 105257 66 
1940 114917 72 
1945 124236 83 
1950 138914 93 
1955 146829 98 
1960 106700 71 
1965 181544 121 
1970 184178 123 
1975 197763 132 
1980 203216 136 
1985 203596 136 
1990 205043 137 
2000 196303 131  

Tablo 15: Küçük Menderes Havzası’nda Tarımsal Yoğunluk 
 

2.2.1. Nüfus Hareketleri 

Küçük Menderes Havzası’nda nüfusun önemli özelliklerinden biri de nüfus 

hareketleridir. Özellikle 1950’lerden sonra tüm Türkiye’de olduğu gibi sanayi 

faaliyetlerindeki gelişmeler, ulaşım imkanlarının artması, tarım alanlarının artan 

nüfusla giderek parçalanması, tarımda makineleşme, köylerden şehirlere olan göçlere 

sebep olmuştur. Şehirlerde artan işgücü ihtiyacıyla birlikte, sağlık, eğitim gibi sosyal 

imkanlara erişebilmenin kolay olması şehirlerin çekiciliğini arttırmıştır. Küçük 

Menderes Havzası’ndaki nüfus hareketlerine de baktığımızda kır nüfusunun şehir 

nüfusu karşısında hızla gerilediği görülür. Şehirlerde nüfus artarken kırda nüfus 

giderek azalmıştır. Havzada 2000 yılı nüfus sayımına göre; 396.092 olan toplam 

nüfusun 196.303’ü kır nüfusu,  199.789’u şehir nüfusudur.  

Nüfus hareketlerinin bir diğer özelliği de özellikle Denizli, Tavas ve yakın 

civardan çalışmak üzere gelen mevsimlik işgücünün neden olduğu hareketliliktir. 

Havzanın dışarıdan aldığı göçleri gösteren tabloya baktığımızda en fazla 

Diyarbakır (3657 kişi) olmak üzere, Şanlıurfa (1660 kişi), Manisa (1645 kişi), Aydın 

(1591), Mardin (1538 kişi)’den göçlerin olduğu görülür. En fazla göçlerin olduğu 
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bölge, Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Güneydoğu Anadolu bölgesinden, Küçük 

Menderes Havzasına çalışmak üzere gelen insanların en yoğun olduğu yer, havzada 

sanayi, ticaret ve ulaşım faaliyetlerinin önem kazandığı Torbalı’dır. 
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ADANA   456 KONYA  394 
ADIYAMAN  575 KÜTAHYA  708 
AFYON  412 MALATYA  123 
AĞRI  418 MANİSA  1645 
AMASYA  158 K.MARAŞ  190 
ANKARA  711 MARDİN  1538 
ANTALYA  300 MUĞLA  270 
ARTVİN  150 MUŞ  120 
AYDIN  1591 NEVŞEHİR  106 
BALIKESİR  626 NİĞDE  91 
BİLECİK  50 ORDU  152 
BİNGÖL  77 RİZE  123 
BİTLİS  230 SAKARYA  194 
BOLU  89 SAMSUN  156 
BURDUR  56 SİİRT  156 
BURSA  312 SİNOP  39 
ÇANAKKALE  137 SİVAS  272 
ÇANKIRI  14 TEKİRDAĞ  95 
ÇORUM  132 TOKAT  128 
DENİZLİ  861 TRABZON  106 
DİYARBAKIR  3657 TUNCELİ  103 
EDİRNE  53 ŞANLIURFA  1660 
ELAZIĞ  160 UŞAK  165 
ERZİNCAN  237 VAN  215 
ERZURUM  378 YOZGAT  105 
ESKİŞEHİR  141 ZONGULDAK  191 
GAZİANTEP  121 AKSARAY  37 
GİRESUN  25 BAYBURT  17 
GÜMÜŞHANE  25 KARAMAN  182 
HAKKARİ  189 KIRIKKALE  58 
HATAY  124 BATMAN  135 
ISPARTA  415 ŞIRNAK  120 
İÇEL  714 BARTIN  43 
İSTANBUL  770 ARDAHAN  108 
İZMİR  13 IĞDIR  77 
KARS  176 YALOVA  51 
KASTAMONU  78 KARABÜK  37 
KAYSERİ  135 KİLİS  9 
KIRKLARELİ  160 OSMANİYE  82 
KIRŞEHİR  374 DÜZCE  65 
KOCAELİ  267 DİĞER İLLER 55  

Tablo 16: Küçük Menderes Havzası’nın Aldığı Göçler120. 

                                                 
120 DİE (2000). 
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Küçük Menderes Havzasına Alınan Göçlerin 
Dağılımı

TORBALI
TİRE
ÖDEMİŞ
SELÇUK
BAYINDIR
KİRAZ
BEYDAĞ

 
Şekil 34: Küçük Menderes Havzasına Alınan Göçlerin Dağılımı. 

 

Küçük Menderes Havzasına yönelik göçlerin dağılımını gösteren grafiğe 

baktığımızda; toplam 25.678 kişinin dağılımında, Torbalı (10.644 kişi) % 41’lik bir 

oranla en fazla göç alan yerleşim yerlerinin başında gelir. Havzada, sanayi 

faaliyetlerinin en yoğun olduğu yer Torbalı olduğu için sanayi tesislerinde çalışacak 

iş gücü ihtiyacının özellikle Diyarbakır (1598 kişi), Manisa (880), Şanlıurfa (844), 

Aydın (487)’dan gelen göçlere karşılandığı görülür. Torbalı’da sanayinin gelişmiş 

olması, İzmir limanı, Adnan Menderes havalimanı gibi önemli deniz ve hava 

yollarına yakın oluşunun ticareti canlandırması, nüfusu Torbalı’ya çeken faktörlerdir.  

Küçük Menderes Havzası’nda Tire (4.606 kişi) % 18, Ödemiş (3360 kişi) % 

13, Selçuk (3350 kişi) % 13, Bayındır (2723 kişi) % 11, Kiraz (658 kişi) % 3, 

Beydağ (337 kişi) % 1 oranında  göç alan yerleşmelerdir. Bu durumu ekonomik 

özelliklerinin bir sonucu olarak kabul edebiliriz. Tarımın ön plana çıktığı, sanayinin 

yeterince gelişmediği Tire, Ödemiş, Bayındır, Kiraz ve Beydağ’a yönelik göçlerin 

önemsiz olduğu görülür. Küçük Menderes Havzası’nda turizm faaliyetlerinin ön 

plana çıktığı Selçuk’un Güneydoğu Anadolu’dan göç aldığı görülür. Özellikle yaz 

aylarında artan turizm faaliyetlerine bağlı olarak çalışmak üzere gelenlerlerin 

oluşturduğu bir nüfus artışı yaşanmaktadır. Ayrıca, Ege bölgesinden Aydın ve 

Denizli’den de göçlerin olduğu görülür. 
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  BAYINDIR BEYDAĞ KİRAZ ÖDEMİŞ SELÇUK TİRE TORBALI 

ADANA 76 13 10 28 21 102 206 

ADIYAMAN  9 3 8 16 110 336 93 

AFYON  12 3 18 51 53 56 219 

AĞRI  38  12 19 17 57 275 

AMASYA   8 11 24 19 11 29 

ANKARA  56 13 33 146 142 102 256 

ANTALYA  19 10 12 73 84 47 68 

ARTVİN  6  3 12 8 5 30 

AYDIN  92 47 44 217 511 269 487 

BALIKESİR  16 5 5 86 56 102 362 

BİLECİK    8 4 3 16 19 

BİNGÖL  10  6 15 9 3 34 

BİTLİS  10 5 4 53 9 8 141 

BOLU     20 25 17 27 

BURDUR     16 3 10 27 

BURSA  30 6 18 62 44 60 92 

ÇANAKKALE  7 3  33 19 30 45 

ÇANKIRI  4   3 2  5 

ÇORUM  7  6 16 22 30 51 

DENİZLİ  51  26 95 193 132 364 

DİYARBAKIR  760 14 10 217 141 917 1598 

EDİRNE    7 15 10 8 13 

ELAZIĞ  4 14 8 28 40 7 59 

ERZİNCAN  9 4 7 51 31 47 88 

ERZURUM  53 16 18 74 26 76 115 

ESKİŞEHİR  14 4 4 34 9 23 53 

GAZİANTEP  11   43 15 19 33 

GİRESUN  3  3 10 1 2 6 

GÜMÜŞHANE    6 4 4 3 8 

HAKKARİ    3 21 3 15 147 

HATAY  3  5 34 20 14 48 

ISPARTA  11  8 31 151 81 133 

İÇEL  34  5 43 76 163 393 

İSTANBUL  65 10 31 239 184 160 81 

İZMİR        13 

KARS  48  6 31 6 19 66 

KASTAMONU  4 4 10 24 6 13 17 

KAYSERİ  8  9 41 23 21 33 

KIRKLARELİ  8 3 4 10 18 7 110 

KIRŞEHİR     8 9 14 343 

KOCAELİ  12  8 42 29 49 127 

KONYA  47 31 11 84 105 61 55 

KÜTAHYA  32   74 33 42 527 

MALATYA  10 3 9 25 18 23 35 

MANİSA  100 6 66 355 98 140 880 

K.MARAŞ  4 9 11 14 19 24 109 

MARDİN  611 7 6 121 92 458 243 

MUĞLA  26 12 11 67 51 82 21  
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 BAYINDIR BEYDAĞ KİRAZ ÖDEMİŞ SELÇUK TİRE TORBALI 

MUŞ  37 4 7 17 14 20 21 

NEVŞEHİR     15 19 2 70 

NİĞDE  4 4 3 7 8 3 62 

ORDU    16 25 7 7 97 

RİZE  11   18 12 17 65 

SAKARYA  11 6 6 23 40 18 90 

SAMSUN  4  6 30 20 31 65 

SİİRT  18 3 3 23 2 17 90 

SİNOP   3 3 7 9 10 7 

SİVAS  22 4 14 63 16 37 116 

TEKİRDAĞ  14   16 10 6 49 

TOKAT  4 7 13 22 23 18 41 

TRABZON  4  10 14 20 17 41 

TUNCELİ  7 3 3 13 16 7 54 

ŞANLIURFA  101  6 79 351 279 844 

UŞAK  5 3  21 5 41 90 

VAN  22 8 17 28 23 37 80 

YOZGAT  6 4 10 27 14 20 24 

ZONGULDAK  10  9 46 19 8 99 

AKSARAY  8  4 2 6 3 14 

BAYBURT     3 10 2 2 

KARAMAN     8 26 35 113 

KIRIKKALE     9 20 4 25 

BATMAN  4  4 22 13 16 76 

ŞIRNAK  47 3 9 17 10 11 23 

BARTIN  4  3 9 12 2 13 

ARDAHAN  22 3 5 11 5 4 58 

IĞDIR  5   13 14 31 14 

YALOVA     10 3 6 32 

KARABÜK  9 3 3 6  5 11 

KİLİS      2 4 3 

OSMANİYE  9   19 23 3 28 

DÜZCE     8 10 4 43 

DİĞER İLLER 15 26 14      
Tablo 17: Küçük Menderes Havzası’nda Göç Alan Yerleşmeler (2000).  

 

2.2.2. Nüfusun İktisadi Özellikleri  

Küçük Menderes Havzası’nda nüfusun iktisadi özelliklerini ortaya koymak 

için verilen nüfusun iktisadi faaliyetlere göre dağılımını gösteren tablo ve grafik 

incelendiğinde;  toplam istihdamın  158.224 kişiyle % 69’luk bir oranda tarım 

sektöründe çalıştığı görülür. Bu durum, havzanın ekonomik faaliyetlerinin başında 

tarımın yer aldığı ve en önemli geçim kaynağının tarım olduğunu gösterir. Küçük 

Menderes havzası, önemli bir ziraat alanı olma özelliğini korumaktadır. Ancak 
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hizmetler sektörünün 42.555 kişiyle % 19’luk bir oranda temsil edilmesi son yıllarda 

hizmetler sektöründeki ilerlemeyi göstermesi bakımından önemlidir. Sanayi 

sektöründe 19.425 kişiyle % 9’luk bir oranda, İnşaat sektöründe çalışanlar 6.581 

kişiyle % 3’lük bir oranda temsil edilir.  

TARIM 158.224 
HİZMET 42.555 
SANAYİ 19.425 
İNŞAAT 6.581 
İYİ TANIMLANMAMIŞ FAALİYETLER 81 
TOPLAM İSTİHDAM 226.866 

Küçük Menderes Havzasında Nüfusun İktisadi 
Özellikleri (2000)

TARIM

SANAYİ

İNŞAAT

HİZMET

İYİ TANIMLANMAMIŞ
FAALİYETLER

 
Şekil 35: Küçük Menderes Havzası’nda Nüfusun İktisadi Özellikleri (2000). 
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2.3. YERLEŞME ÖZELLİKLERİ  

Küçük Menderes Havzası, çok eski zamanlardan beri  bir çok farklı 

medeniyete beşiklik etmiştir. Yerleşme  bakımından oldukça cazip olan Küçük 

Menderes Havzası’nda, yerleşme özelliklerini daha iyi ortaya koyabilmek için 

yerleşme adlarından bahsetmek uygun olacaktır. 

2.3.1. Yerleşme Adları 

Dağ kenarlarında, derelerin yukarı mecralarında veya mansaplarında, küçük 

tepeler üzerinde, yamaçlarda, yaylalarda, taraçalarda, bellerde, burunlarda yerleşmiş 

köyler arasında, bulunduğu mevkiînin topografik ismini alanlar çoktur121 . Dereköy 

(Bayındır), Yakacık (Bayındır), Yakapınar (Bayındır), Eğridere (Beydağ), Kurudere 

(Beydağ), Çayağzı (Kiraz), Ovacık (Kiraz), Suludere (Kiraz), Bayırlı (Ödemiş). 

Havzada yamaçlarda yer alan köylerde yaka tabiri yamaç anlamında 

kullanılmaktadır. Yamaç üzerinde bulunduğu için bu ismi almış köyler mevcuttur. 

Yerşekilleri gibi insanların yerleştikleri sahanın litolojik özellikleri, 

toplulukların dikkatini çekmiş ve köylerin isimlerine ilham kaynağı olmuştur. Küçük 

Menderes Havzası’ndaki köy isimlerinin tespitinde litolojik özellikler belirleyici rol 

oynamıştır. Neojen arazisinde görülen kırmızı veya şarabî renkler, bir çok köy 

isminin kızıl kelimesiyle başlamasına neden olmuştur. Kızılkeçili, Kızıloba, 

Karaveliler (Bayındır), Karabağ (Kiraz), Kızılca (Ödemiş), Kızılcaavlu (Tire). 

Küçük Menderes Havzası’nda isimlerini bitki örtüsünden alan köylere de 

rastlamak mümkündür. Karaot (Torbalı), Söğütören (Bayındır), Kabaağaç (Bayındır), 

Kızılağaç (Bayındır), Karahayıt (Bayındır). 

Karahayıt isimli köylere memleketimizin çeşitli bölgelerinde sıkça rastlanır. 

Hayıt; 1-3 m yükseklikte, çalı görünüşünde, soluk pembe veya mavi çiçekli bir 

bitkidir 122. Hayıt denilen ve maki sahasında fazlaca rastlanan Karahayıt ismindeki 

                                                 
121 Süha Göney, a.g.e., 1975, s.275. 
122 Turhan Baytop, Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, Ankara, 1973, s.132. 
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köylerden biri de Küçük Menderes Havzası’ndadır. Hayıtların, etek ovalarında ve 

biraz yükseklerde yamaçlarda, karaağaçların su itibarıyla zengin alüvyal ovalarda, 

olduğu düşünülürse bulundukları yerler hakkında köy isimleri önemli ip uçları 

vermektedir.  

Küçük Menderes Havzası’ndaki bazı köyler adını tabiî ve beşerî unsurlardan 

almaktadır. Bazı mahsul çeşitleri köy isimleri olarak kullanılmıştır. Zeytinlik 

(Ödemiş), Cevizalanı (Ödemiş), Erikli (Beydağ), Üzümler (Tire). 

Havzada köy isimlerinde dikkati çeken başka bir unsurda bazı meslek 

gruplarının köy isimlerinde kullanılmasıdır. Yağcılar (Beydağ), Kaymakçı (Ödemiş), 

Helvacı (Torbalı), Eyerci (Torbalı). 

Hayvanlara ait isimlerin kullanıldığı köylere örnek olarak Alakeçili (Beydağ), 

Keçililer (Ödemiş), Kaplan (Tire), Karateke (Tire). 

Küçük Menderes Havzası’nda diğer Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü her 

yerde olduğu gibi az veya çok su sıkıntısı çekilmektedir. Su kaynakları, yerleşme 

yerinin seçiminde ve gelişiminde önemli bir unsur olması dışında yerleşmelerin 

isimlerinde de önemli bir unsurdur. Su kaynaklarının önüne çeşme yapılarak, 

pınarlardan daha fazla istifade etmek mümkün olmaktadır. Pınarlı (Bayındır), 

Pınarbaşı (Kiraz), Subaşı (Torbalı), Karakuyu (Torbalı), Suçıktı  (Ödemiş). 

Evvelce kurulan yerleşmeler, aynı yerde kurulan köylere isim verilmesinde 

etkili olmuştur. Kadim şehirlere ait harabelerin pek çoğunun yanında kurulan köyler 

isimlendirilirken kadim şehirlerden esinlenmişlerdir. Hisarlık (Bayındır), Hisarköy 

(Kiraz), Küçükkale (Tire). 

Göçebe boyların hayat tarzlarında değişiklikler vuku bulduğu, parçalandıkları 

ve toprağa yerleşmeye başladıklarında, her hangi bir kabilenin yetişen kuvvetli 

şahsiyet bir içtimaî topluluk teşkil ettiği zaman yerleşmenin adı ekseriyetle onun 

ismine izafe edilmektedir123. Hacıhasan (Ödemiş), Ertuğrulköy (Ödemiş), Çakırbeyli 

(Torbalı), Ahmetli (Torbalı). Genelde tekil isimler dikkati çekmekle beraber çoğul 
                                                 
123 Süha Göney, a.g.e., s.278. 
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eki alan şahıs isimleri de göz ardı edilmeyecek kadar çoktur. Süleymanlar (Ödemiş), 

Veliler (Ödemiş), Mahmutlar (Tire), Hasan Çavuşlar (Tire), Mehmetler (Tire). 

Naimeköy (Torbalı), Elifli (Bayındır) isimleri hariç tutulursa, bütün köy 

adları erkek ismi taşımaktadır. 

Oğuz boylarının Anadolu’ya gelişiyle Küçük Menderes Havzası’nda yeni bir 

sayfa açılmıştır. Hatırlanacağı gibi, Oğuz Han’ın altı oğlu olmuştur. Bunlar Gün Han, 

Ay Han, Yıldız Han, Gök Han, Dağ Han ve Deniz Han’dır. İlk üçüne Bozoklar, 

diğerlerineyse Üçoklar denilir. Bu altı oğlun her biri de dörder oğul sahibiydiler. 

Böylece her kol, dört boya bölünüyordu, böylelikle Oğuz Türleri 24 boya 

ayrılmıştı124. Anadolu’ya gelen Türkler, Oğuzlar olup Türkiye’de XIV ve XV 

yüzyılda, Orta ve Batı Anadolu’da, göçebe yaşayanlara göçebe demişlerdi. 

Türkler’in Anadolu’ya gelişleri kısa bir zamanda olmayıp, bu geliş uzun bir 

müddet sürmüş yani aşağı yukarı iki asır kadar devam etmiştir. Oğuz elinin ezici 

çoğunluğu Anadolu’ya geldi ve bu suretle Türkiye doğdu. 24 Oğuz boyundan hemen 

hepsine ait yer adları ve göçebe teşekküllere Türkiye’de rastgelinmiştir125.  

Türkler, bu uzun göç zamanı içinde göçebe, yarı göçebe ve yerleşik hayatı 

yaşayanlar olmak üzere, kümeler halinde Anadolu’ya gelirken çadırlarını, 

yetiştirdikleri hayvanları, göçebe ve yerleşik yaşayışa ait kültürlerini, silahlarını, 

kıyafetlerini, edebi değerlerini, törelerini, harslarını Anadolu’ya getirdiler. Bir 

yandan nüfuslarının yerlilere nispetle kat kat fazla olması, öte yandan maddi ve 

manevi değerler yani pek kuvvetli olan harslarıyla Anadolu tam bir Türk yurdu 

hüviyetini aldı 126.  

Oğuz boylarından meydana gelen bilhassa Anadolu’da eski aşiret teşkilatları 

bozularak göçebeliği bırakmış ve toprağa bağlanmış eski Türkmen aşiret adlarının 

yalnız kuruldukları köy ve kasaba isimlerinde bugüne kadar yaşadığı 

                                                 
124 Cevdet Türkay, Başbakanlık Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı İmparatorluğun’da Oymak, 
Aşiret ve Cemaatler, İstanbul, 1975, s.11. 
125 Faruk Sümer,“Anadolu’ya Yalnız Göçebe Türkler mi Geldi?”, Belleten Cilt XXIV, Sayı 96, s.574. 
126 Faruk Sümer, a.g.e., s.593. 
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bilinmektedir127. Oğuzlar; Anadolu’daki yer adlarına dayanarak Oğuzların göç 

yollarını, Anadolu’da Türklerin etnik gruplara göre yayılma ve yerleşmelerini 

incelemek mümkün olmaktadır128. 

Küçük Menderes Havzası’nda köy isimlerinde, Oğuz boyları’nın izleri 

görülmektedir. Oğuzlar (Ödemiş), büyük bir ihtimalle Oğuz kelimesinin biraz 

bozulmuş şeklidir. Tire’nin Akkoyunlu köyü, ismini Kınıklara mensup Akkoyunlu 

aşiretinden almış olması muhtemeldir. Bayındır’ın Kızılkeçili köyü, Kayı ve 

Kınıklara mensup aşiret adlarından ismini alması muhtemeldir 129. 

XVI. yüzyıl ortalarında başlıca Aydın bölgesinde sakin olan Kınıklar, bu 

bölgenin muhtelif yerlerinde bulunmaktadırlar. Bunlardan elli altı ve on bir haneden 

ibaret olan iki Kınık zümresi, Tire; on altı hanelik diğer bir oymak Ayasuluğ’da 

yaşamaktadır. Otuz hanelik bir Kınık aşireti ve bunun Alalar adlı on bir hanelik 

oymağıyla, on dört hanelik diğer bir Kınık zümresi yine aynı bölgenin muhtelif 

yerlerinde bulunmaktadır. Bu göçebe Kınık zümrelerinden başka yirmi iki hanelik bir 

Kınık zümresi Tire’nin Boz alan köyünde, otuz dört hanelik ufak bir Kınık şubesi, 

Tire yakınlarında; on üç, on bir ve altı hanelik ufak Kınık zümreleri de Ayasuluğ 

köylerinde yerleşmişlerdir130 .  

Bayındır, Akkoyunlu Devletini çıkaran 24 Oğuz boyundan Üçok kolu’na 

mensup boylardan birinin adını almıştır. Bayındır’da, Bayındır boyunun yerleştiğini 

ve Bayındırların Anadolu’nun fetih ve iskânında en mühim rolü oynayan büyük 

Oğuz teşekküllerinden olduğundan, köylerinde bunun izlerini görmek mümkündür131 

. Keçileri olan aşiretler, Karakeçili ve Kızıloba köylerine yerleştirilmiştir.  

                                                 
127 Fuat Köprülü,“Türk Etnolojisine Dair Tarihi Notlar”, Türkiyat Mecmuası, 1925, İstanbul, s.187. 
128 Abdülkadir İnan,“Anadolu’nun Toponomisi ve Türk Boylarının Adları Meselesi”, Türk Dili 
Belleteni, III.Seri, 1945, s.63. 
129 A. Gökbel ve H.Şölen, Aydın İli Tarihi, İstanbul, 1936,  s.243. 
130 Faruk Demirtaş,“Osmanlı Devrinde Anadolu’da Kayılar”, Belleten, Sayı 47, Ankara, 1948, s.594. 
131 Hilmi Göktürk,“Anadolu’da Oğuz Boyları, Anadolu’nun Dağında Ovasında Türk Mührü”, Türk 
Dünyası Yayınları, İstanbul, 1979, s.44. 
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Küçük Menderes Havzası’nda, Yeniköy ismini taşıyan köylerin bir çoğu 

eteklere yerleşmiştir. Ovalara yakın bir çok yerde Yeniköy isminde köylere 

rastlamak mümkündür. Bunların bir çoğu gerçekten yeni köy’dür. 

2.3.2. Kır Yerleşmesi 

2.3.2.1. Geçici Kır Yerleşmesi 

Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen Oğuz Türklerine ait yer isimlerine Küçük 

Menderes Havzası’nda sıkça rastlanması, havzanın yörüklere ait hayat ve faaliyet 

sahası haline geldiğini gösterir.  

Bilindiği gibi, Türkiye’de XIV. ve XV. yüzyılda Orta ve Batı Anadolu’da 

oturak yaşayışta çoğunluğu kazanmış olan Türkler, göçebe kavimdaşlarına yörük 

yani göçebe demişlerdi. Oğuz elinin ezici çoğunluğunun Anadolu’ya geldiği ve bu 

suretle Türkiye doğdu. 24 Oğuz boyunun hemen hemen hepsine yer adları ve göçebe 

teşekülleri Türkiye’de rastgelinmiştir132 .  

Belli bir çevre içinde yaz kış yer değiştirerek yaşayan göçebeler, daha ziyade 

çobanlık yaparak geçinirlerdi. Göçebelik esasında yerleşmenin zıddıdır fakat belli bir 

saha içinde cereyan ettiği zaman onu bir yerleşme başlangıcı sayabiliriz. Ülkemiz 

halkının eski devirlerde göçebe olarak yaşadıklarını biliyoruz. Memleketin dağlık, 

ovaların yazın çok sıcak ve sıtmalı olması dolayısıyla bu halk göçebeliği kolay kolay 

bırakmamış, hatta tamamıyla yerleştikten köy ve şehir kurduktan sonra da bu hayatı 

kısmen devam ettirmişlerdir 133.  

Coğrafya bakımından göçebelik hayvan besleme tarzının bir neticesidir. 

Göçebenin sabit bir köyü yoktur, toprağa bağlı değildir, çiftçilik yapmaz, yapsa da 

bunun kendine mahsus karakteri vardır. Türk ırkından bir çok aşiretin isimleri 

yetiştirdikleri hayvanların adlarıdır; Kızılkeçili, Alakeçili, Keçililer gibi134 .  

                                                 
132 Faruk Sümer,“Anadolu’ya Yalnız Göçebe Türkler mi Geldi? Belleten Cilt XXIV, Sayı 96, (Ekim 
1960)’dan ayrı basım, Ankara, 1960, s.573-575. 
133 Hamit Sadi Selen, Türkiye Coğrafyası’nın Ana Hatları, Ankara, 1954, s.125. 
134 Cemal Arif Alagöz, Anadolu’da Yaylacılık, Ankara, 1938, s.15. 
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Küçük Menderes Havzası’nda, göçebe hayat tarzının eski önemini yitirmesi, 

hayvan sayısının azalması, göçebelerin toprağa bağlanmasıyla sedanter duruma  

geçerek köy ve şehirlerde oturmaya başlaması, bir çok amilin etkisiyle 

gerçekleşmiştir. Anadolu’nun evvelce görmediği sıkı bir idarî organizasyon, 

aşiretleri yerleştirme politikası, sayım vergisi gibi vergiler, serbest aşiretlerin 

hareketlerini tahdit ve onları yerleşmeye icbar etmiştir. Böylece Osmanlı 

İmparatorluğunda göçebelik yapan aşiretler yaylacılıkla iktifaya başlamışlar, 

yaylacılık da nüfusun ve ziraatın artmasıyla yer yer önemini hafifletmiştir. Nihayet 

1937 Şubatında neşredilmiş orman kanunumuz, dağlarda ormanların içindeki 

otlaklardan istifadeyi tahdit etmiş ve orman sahaları kontrol altına alınmıştır135 . 

Göçebe toplulukların yerleşik hayata geçişlerini zorlayan amillerden biri; 

göçebelerin dolaşma sahalarının gittikçe daralmasıdır. Ekili ve dikili araziler, mer’a 

ve otlakların aleyhine genişlemiştir. Otlak ve mer’alardan saha kazanılması, 

göçebelerin faaliyet alanlarını ve hayvanların hayat sahalarını daraltarak, sedanter 

hale geçmelerine neden olmuştur.  

Geçici kır yerleşmesinden sedanter hayata geçişte rol oynayan bir diğer amil 

ise nüfusun artmasıdır. Sadece hayvancılıkla geçinen göçebe halk nüfusun artmasıyla 

artan ihtiyaçlarını temin etmek için başka bir ekonomik faaliyete yönelmek yani 

toprağa bağlanarak ziraat yapmak zorunda kalmıştır. Böylece göçebe hayvancılığın 

yerini sedanter ziraat alacak gelirin artmasıyla artan nüfusun ihtiyaçları da 

karşılanacaktır. 

Küçük Menderes Havzası’nda yaşayan göçebeler, çiftçilerin tarlalarını, 

yetiştirdikleri mahsulleri yağmalamaları, meskenlerini yıkarak can ve mal kıymına 

sebebiyet verdikleri için iskâna mecbur edilmişlerdir. Bir çok iskana mecbur 

bırakılan göçebelerin adına ve  bu konuda verilen fermanlara rastlanır136 . 

Göçebelerin yerleştirilmesinde üzerinde durulacak bir diğer husus da, devlet 

nizam ve otoritesi ile bağdaşmayan bir hayat tarzına sahip olmalarıdır. Bulundukları 

                                                 
135 Cemal Arif Alagöz, a.g.e,1938, s.38. 
136 Ahmet Refik, Anadolu’da Türk Aşiretleri, İstanbul, 1930. 
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muhit ve yaşadıkları hayat tarzı icabı, disiplin altına alınamayan göçebelerin, serbest 

ve kendi başlarına buyruk, hareketli bir yaşayış tarzları vardır. Hükümet emirlerinin 

göçebelere ulaşması, vergi ve askere alınmaları, yaşadıkları hayat tarzı dolayısıyla 

çok müşküldü. Ekseriya seferlere katılmaz gecikirlerdi. Böylece bilhassa Osmanlı 

İmparatorluğu zamanında merkeziyetçi ve otoriter idari rejim ile göçebelerin hayat 

tarzı tezat teşkil etmekteydi. Bu husus göçebelerin toprağa bağlanmasını zarurî 

kılmıştı. Nitekim Cumhuriyetin ilânından sonra da, havzada göçebelerin belirli 

yerlere tespiti için büyük gayretler sarf edilmiştir137 .   

Göçebelerin yerleşik hayata geçişinde etkili olan bir başka amilde merkezi 

otorite tarafından uygulanan yerleştirme politikasıdır. Savaşlar, istilâlar, isyanlar ve 

göçler yüzünden nüfusu seyrekleşen ve harap olan köylerin imarı ve bu toprakların 

ziraate açılması için göçebe halk buralara yerleşmeye teşvik edilmiştir. Eskiden 

sahipsiz yani devlete ait boş araziler özel ve tüzel kişilerin mülkiyetine girmiş 

böylece göçebeler hayvanlarını otlattıkları sahalar için kira ödemek zorunda 

kalmıştır. Geçim şartlarının da giderek ağırlaşması göçebelerin sedanter hayata 

geçişlerini zorunlu kılmıştır.   

Küçük Menderes Havzası’nın coğrafi şartları göçebelikten, sedanter hayata 

geçişi hızlandıran amillerden biridir. Havzanın sahip olduğu uygun iklim şartları, 

zengin su kaynakları, verimli toprakları, yılda iki kez ürün alabilme imkanı, ulaşım 

kolaylığı gibi coğrafi muhit şartlarının elverişli olması, hızla göçebelikten yerleşik 

hayata geçilmesine imkan tanımıştır. Bizimde içinde bulunduğumuz Akdeniz 

memleketleri olmak üzere umumiyetle yarı kurak ve kurak mıntıkalarda bir yıllık 

nebatların ekimine çok yıllık nebatlar (Akdeniz memleketlerinde asma, zeytin ağacı, 

incir ağacı ve sâir meyve ağaçları) ziraatının inzimam ettiği ve suya hakimiyet 

sayesinde ekstansif ziraaten entansif ziraate geçildiği yerlerde hayat istikrar bulur ve 

yerleşmeler devamlı olur 138.   

                                                 
137 Süha Göney, a.g.e., 1975, s. 285. 
138 Ali Tanoğlu,“Kurak Bölgelerde Ziraat ve Bu Bakımdan Konya Bölgesinin Durumu”, Altıncı 
Üniversite Haftası, İstanbul, 1948, s.86. 
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Küçük Menderes Havzası’nda, alüvyal ovalar ile bu ovaları kuzeyden ve 

güneyden çevreleyen yüksek yayla ve dağlar arasındaki tezat, mevsimlik hareketlere 

sebep olmaktadır. Sıcaklığın arttığı, yağışın azaldığı Mayıs ayının ortalarında 

yaylalara çıkarlar. Dönüş vakti olan Ekim sonlarında, yayladan ovaya inilir. Bu arada 

geçen zaman zarfında yayla da kışlık yağ, yoğurt, peynirler de hazırlanmış olur. 

Ancak zamana karşı ne yazık ki coğrafi muhitin tüm özelliklerini yansıtan ve 

tamamıyla coğrafi olan bu olayda   daha fazla direnememiş eski önemini yitirmiştir. 

Havzanın en ünlü yaylalarından biri Gölcük yaylasıdır. Zeytinlik Beldesinin halkı 

Mayıs sonunda Gölcük yaylasına çıkar ve Haziran ayı içinde patatesi eker. Halkın 

tekrar ovaya inişleri ise Kasım sonunda havaların soğuması ve patatesin 

toplanmasından sonradır. Bu defa halk Aralık ayında yamaçlardaki zeytinlerin 

toplanma zamanı geldiğinden bu işle meşgul olur. Ancak Gölcük çevresi, iki katlı 

yazlık meskenlerin hızla çoğaldığı, turizm merkezi olma yolundadır. Çadırlar, yerini 

modern yazlık evlere bırakmıştır. Gölcük yaylası, yazın  bunaltıcı  sıcağından 

kurtulup, serinlemek ve eşsiz göl manzarasının keyfini sürmek için gelenlerle 

doludur. 

Orta Asya’da başlayan Anadolu’nun fethinden sonra havzada devam eden 

göçebelik, giderek azalarak bugün yerini sedanter hayata terk etmiştir.  Orta Asya’da 

göçebe Oğuzlar, şehirlerde oturanlara tembel manasına gelen yatuk tabirini 

kullanırken, batıya doğru ilerlediklerinde İslâmlığı kabul etmeleri, ticari 

münasebetlerinin gelişmesi, şehirleri işgal ederek, şehir kültürüyle temasa geçmeleri 

neticesinde bir kısmı daha XI. asırda sedanter hale geçmiştir.  

Göçebe hayat tarzından bugüne kalan, köy ve şehirlere verdikleri boy, aşiret 

ve cemaat isimleridir. Tarih seyri gösteriyor ki; Anadolu’nun bugünkü sakinleri 

Oğuz Türkleridir. Türkler yerleştikleri sahalara ya aşiretlerinin veyahud reislerinin, 

ulularının adlarını verirlerdi. Bütün tarih devirlerinde Türklerin bu milli ananeye 

sadık kaldıklarını görüyoruz. Bugün Anadolu’daki bütün yer isimlerini Türk aşiret 

adlarıyla karşılaştırdığımızda bunu dahi iyi kavrayabiliriz139 .  

                                                 
139 Asaf Gökbel ve Hikmet Şölen, Aydın İli Tarihi, Cilt 1, İstanbul, 1936, s. 232. 
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Bilindiği gibi, Oğuz Han’ın altı oğlu olmuştur; Gün Han, Ay Han, Yıldız 

Han, Gök Han, Dağ Han, Deniz Han’dır. Bu altı Oğuz oğlunun her birinin de dörder 

oğulları olmuş, onlardan yirmi dört Oğuz boyu türeyerek meydana gelmiştir. Küçük 

Menderes Havzası’nda adını Oğuz boyundan alan bir köy vardır. Çeşitli illerimizde 

bu adla on köy daha vardır140. Ayrıca Akkoyunlu, Karakoyunlu, Akkeçili, 

Kızılkeçili, Saçlı, Selçuk gibi oymakların adıyla bir çok yerleşmeye Küçük Menderes 

Havzası’nda da rast gelinir141. Bayındır, Akkoyunlu Devletini kuran, 24 Oğuz 

boyundan birinin ismidir. Anadolu’da yirmi sekiz yerin ismini Bayındır olarak 

görmekteyiz142 . Havza da, Bayındır adında bir ilçemiz vardır. 

Menteşe Kayılarının, yarı göçebe bir hayat sürdüklerini Kayı ve Yahşi Beğ 

kollarının Ayasuluğ (Selçuk)’da yerleştikleri görülmektedir. XVI.yüzyıl ortalarında 

başlıca Aydın bölgesinde sakin olan Kınıklar bu bölgenin muhtelif yerlerinde 

bulunmaktadırlar. Bunlardan elli altı ve on bir hâneden ibaret olan iki Kınık zümresi, 

Tire; on altı hânelik diğer bir oymak Ayasuluğ’da yaşamaktadır. Bu göçebe Kınık 

zümrelerinden başka yirmi iki hânelik bir Kınık zümresi Tire’nin Boz alan köyünde 

otuz dört hânelik ufak bir Kınık şubesi Tire  yakınlarında; on üç, on bir ve altı 

hanelik ufak Kınık zümreleri de Ayasuluğ köylerinde yerleşmişlerdir. Umumiyetle 

Batı Anadolu Yörüklerinin esas bünyesini Karakeçili, Kızılkeçili, Akkeçili, 

Akkoyunlu ve Karakoyunlu gibi hepsi de totemik adlar taşıyan aşiretler teşkil 

etmektedir. Bunlardan Karakeçililerin Kayı ve Akkoyunluların Kınık boyuna mensub 

olduklarını, Akkeçililer, Kızılkeçililerinde Kayı ve Kınıklara mensup aşiretler 

olduklarını pek muhtemel buluyoruz143 .  

Netice olarak denilebilir ki; Küçük Menderes Havzası’nda bugün, göçebe 

hayat tarzından geriye kalan izler; daha önce bahsedildiği üzere köy ve şehirlere 

verdikleri boy, aşiret, cemaat isimleridir.   

                                                 
140 İshak Refet Işıtman, “Köy Adları Üzerine Bir İrdeleme”, Türk Dili Belleteni, III.seri, 1945, s.53. 
141 İshak Refet Işıtman, a.g.e., 1945, s.60. 
142 Hilmi Göktürk, “Anadolu’da Oğuz Boyları, Anadolu’nun Dağında, Ovasında Türk Mührü”, İstanbul,  
1979, s.44. 
143 Faruk Demirtaş, “Osmanlı Devrinde Anadolu’da Kayılar”, Belleten, Sayı 47, Ankara, 1948, s.594-
596. 
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2.3.2.2. Devamlı Kır Yerleşmesi 

Günümüzde Küçük Menderes Havzası’nda göçebe hayat oldukça azalmış 

olmakla beraber göçebe hayata ait izler de hızla yok olmaktadır. Havzada köy, 

kasaba, şehir adıyla devamlı yerleşmeler hakimdir. 2000 yılı nüfus sayımına göre, 

havzada yaşayan 396092 kişi köy ve şehir ayırımı yapılmaksızın 267 yerde 

yerleşmiştir. Böylece devamlı yerleşmeyi, kır yerleşmesi ve şehir yerleşmesi olarak 

incelemek gerekecektir. Küçük Menderes Havzası’nda, 2000 yılında toplam nüfusun 

196303’ü kırda ve 199.789’u ise şehirde oturmaktadır. 

2.3.2.2.1. Münferit Mesken ve Çiftlikler 

Küçük Menderes Havzası’nda; yamaçlardaki köylerden koparak ovalarda 

meyve ve sebze bahçelerinin bir köşesinde ağaçlar arasında adeta gizlenen münferit 

meskenlerden, geniş arazileri içine çekilmiş çiftliklere, ekseriya arızalı sahalarda ve 

orman içinde ziraate müsait yerlerde 5-15 haneden mürekkep mahallelere ve nihayet 

ülkesinin bir noktasında, camiî, kahvesi, kuyu ve çeşmeleri etrafında kümelenmiş 

toplu köye kadar dağınık kır yerleşmesinin bir ucundan toplu kır yerleşmesinin diğer 

nihaî ucuna kadar çok çeşitli yerleşme şekillerine rastlanır144. Küçük Menderes 

Havzası’nda çiftliklerin, daha çok alüvyal ovalarda ve nehir kenarında oldukları 

görülür. Köyler ise çoğunlukla etekte ve yamaçtadır.  

Dağınık yerleşmelerin gelişimine olanak sağlayan; ulaşım imkanlarının 

artması, ürün yetiştirilmesinin pazar şartlarına göre ayarlanması, bataklıkların 

kurutularak iskâna açılması, taşkınların önlenmesi gibi faktörlerin etkisiyle havza 

sakinleri köylerini bırakarak devamlı olarak bahçelerinde oturmaya başlamıştır. 

Ayrıca, ziraat sahalarının içinde tesis edilen evlerin, bir çok ihtiyacı gidermeye 

yönelik iskân üniteleriyle  bütünlük teşkil eder. Bazı çiftliklerde nüfusun artmasıyla 

genişlemesi sonucu köy haline dönüştüğü de görülür. 

2.3.2.2.2. Mahalleler 

                                                 
144 Süha Göney, a.g.e., 1975, s.295. 
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İster bir ailenin fertleri veya ayrı kökten gelen akrabalar olsun, isterse tam 

ters olarak fertler arasında herhangi bir akrabalık bağı mevcut olmasın; ancak 

birbirleri ile sosyo-ekonomik bağlar kurmuş karşılıklı bir dayanışma sistemine 

ulaşmış, birbirleri arasındaki tecrid faktörünü yıkmış kimselerin birbirlerinden uzak 

veya yakın mesafede tesis etmiş oldukları meskenlerin meydana getirdiği toplumu 

mahalle olarak takdim etmek mümkündür145 .  

Küçük Menderes Havzası’nda mahallere, havzanın doğusunda tesadüf 

edilmektedir. Adeta dağınık dokulu mahaller havzanın doğusundaki dağlık ve 

ormanlık sahaya serpiştirilmiş görünümdedir. Özellikle Küçük Menderes 

Havzası’nda Kiraz; tipik bir dağınık yerleşme özelliği göstermektedir. Mahallelerin 

birbirinden uzakta oluşuna sebep olan arazi özellikleridir. Kiraz’da arazinin engebeli 

ve dağlık oluşunun sonucu olarak yerleşmeler birbirinden uzak yerlerde kurulmuştur.  

2.3.2.2.3. Köyler 

Devamlı kır yerleşmesi olan köyler idarî bakımdan kendine bağlı bulunan bir 

toprak parçası, ülkesi adeta hükümranlık sahası dahilinde belli bir yerde çeşme veya 

kuyular, kahve, camii bazı yerlerde dükkanlar etrafında inşa edilmiş meskenler 

müştemilatlarından meydana gelmiş ve mülkî bakımdan bir idarî üniteyi temsil eden 

yerleşme şekilleridir 146. 

1924 yılında yürürlüğe giren Köy Kanunu,  nüfusu 2000’in altında olan yerin 

köy sayılmasını ve en küçük idarî merkez olmasını şart koymuştur.  

Köylerin şekilleri her şeyden önce kuruluş yerlerine göre değişir. Köy 

şekillerinde başta kuruluş yerinin topoğrafyası olmak üzere tabiî çevre şartlarından 

başka gelenek ve görenek, güvenlik, ziraî teknik zaruretler, yol durumu gibi tarihî, 

ekonomik ve piskolojik faktörlerin rolü de hesaba katılmalıdır147 . 

Küçük Menderes Havzası’nda köylerin kuruluş yeri olarak ovalardan daha 

fazla yamaçlarda ve toplu yerleşme özelliğine sahip olduğu görülür. Ova köylerine 
                                                 
145 Necdet Tunçdilek, Türkiye İskân Coğrafyası, İstanbul, 1967, s. 108. 
146 Süha Göney, Adana Ovaları I, İstanbul, 1976, s.118. 
147 Ali Tanoğlu, Nüfus ve Yerleşme, İstanbul, 1969, s.275. 
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karşılık dağlarda ve genel olarak arızalı bölgelerde köyler kuruluş yerlerine göre en 

karakteristik olanlar dağ eteklerinde, çok defa eteği takip eden bir yol boyunca, pınar 

başlarında yerleşen ve bağ ile bahçeler arasında gizlenen dağ eteği köyleri; arka 

arkaya dizilen evleriyle uzaktan bir amfiteatrı andıran yamaç köyleri; bir tepe üzerine 

yığılan evleriyle tepe köyleri ve nihayet taraça ve sırt köyleridir. Arızalı bir 

memleket olan Türkiye’de daha çok bu tip köylere rastlanmaktadır148 . Küçük 

Menderes Havzası’nda Dereköy, Tepeköy, Eğridere, Sekiköy, Derebaşı gibi köy 

adları köylerimizin rölyef şekli ile ilgili kuruluş yerleri hakkında açık bir fikir 

vermektedir.   

Küçük Menderes Havzası’ndaki köylerin toplu yerleşme özelliği 

göstermesine sebep olan unsurların başında su kaynakları gelir. Yerleşme yerinin 

seçiminde her zaman su kaynaklarının varlığı ve bu kaynaklara yakınlık tercih sebebi 

olmuştur. Küçük Menderes Havzası, Akdeniz ikliminin etkisi altında yazları sıcak ve 

kurak geçirmektedir bu durum havzada her zaman su sıkıntısının hissedilir olduğunu 

göstermektedir. Devamlı, bol ve kullanılabilir su kaynakları etrafında insanların 

toplanması zaruri olmuştur.  

Küçük Menderes Havzası’nın, alüvyal ovalarında kış aylarında su seviyesinin 

satha yaklaşması, zaman zaman vuku bulan taşkınlar yanında; arızalı sahalarda iklim, 

toprak ve meyil şartlarının ziraat ve devamlı yerleşmeyi tahdit etmesi, dağ ve 

yaylaların yüksek kısımlarının ormanlarla kaplı bulunması, havzadaki köylerin 

çoğunu ova kenarları ile yamaçlarda 1250 metre arasında sıkıştırmaktadır 149.  

Eskiden beri harp ve istilâlara sahne olan yahut asayişi uzun zaman bozuk 

giden bölgelerde yerleşmelerin genellikle toplu olmasını  korunma ihtiyacı 

doğurmaktadır. 

Akdeniz memleketlerinde yerleşmelerin büyük köy ve kasabalar halinde 

toplanması ve tercihen tepe, sırt ve yamaçlara çekilmesinin diğer bir sebebi 

malaryadır. Taşkın ovaları ıslâh edilmedikleri takdirde genel olarak bataklık, sivri 

                                                 
148 Ali Tanoğlu, a.g.e., 1969, s.275. 
149 Süha Göney, a.g.e., 1975, s.301. 
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sinek ve sıtma sahalarıdır. Bir zamanlar kalabalık bir nüfus ve yüksek bir medeniyet 

barındıran Küçük Menderes ovası, uzun asırlar boyunca süren bakımsızlık yüzünden, 

sürüklediği, çakıl ve kumlarla yatağını yer yer doldurmuş olan Küçük Menderes 

nehrinin, taşırdığı sularla birer sıtma ve ölüm kaynağı haline gelen bataklık, sazlık ve 

göllerle dolmuştu. Bu yüzden yerleşmeler ovalardan kaçınarak tepe, sırt ve 

yamaçlara çekilmiştir. Ovalar ıslâh edilip, bataklıklar kurutuldukça yerleşmeler 

ovalara inmiştir. Toplu köyler halinde sırt ve yamaçlara çekilmeyi tercih etmekte ve 

bu sayede ekime elverişli sahalarda daha fazla istifadede mümkün olmaktadır.  

Köylerin kuruluş yerinin seçilmesinde yamaçlarda meyve ziraatı, hayvancılık, 

ormancılık gibi değişik ekonomik faaliyetleri gerçekleştirme avantajına karşılık 

ovalarda genellikle tarla mahsulleri yetiştirilebilmektedir. Ayrıca, Küçük Menderes 

nehrinin kuzeyinde kalan sahaların güneyine nazaran daha fazla köyün 

kurulmasında,  bu sahalarda güneş ışınlarından daha fazla yararlanması ve kışlarının 

ılık geçmesi önemli bir etkendir.  

Küçük Menderes Havzası’nda, köylerde yaşayan insanların tarla ve 

bahçelerinde inşa ettikleri meskenlerinde birkaç ay oturduktan sonra tekrar köylerine 

döndükleri bu mevsimlik dağılma temayülü bir zorunluluğun tabi neticesi olarak 

karşımıza çıkar. Küçük Menderes Havzası’nda çiftçiler, ekili-dikili arazinin daha iyi 

işlenmesi, olgunlaşan mahsulün  korunması, hayvanların mer’a ve anızlarda 

otlatılması ve sayfiye ihtiyacının giderilmesi maksadıyla dam veya bahçe evi denilen 

meskenlerde oturmaktadırlar. 

Yerleşmelerin yamaçtan eteğe ve oradan ovaya indiğini kabul edersek 

köylerin çoğunlukla günümüzde ovada toplandığını söyleyebiliriz. 0-50 metre arası 

31 tane köy, 50-100 metre arası 17 tane, 100-250 metre arası 83 köy, 250-500 metre 

arası 77 tane, 500-750 m arası 37, 750-1000 metre arası 11 tane, 1000-1250 metre 

arası 4 tane  köy bulunmakta olup toplam 245 köy 0-750 m arasında özellikle de 50-

250 metreler arasında yoğunluk göstermektedir. Bu durum, havzada yerleşmelerin 

özellikle alüvyal arazi üzerinde birinci sınıf tarım topraklarında yerleşmelerin 

toplandığını göstermektedir. 
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Görülüyor ki; yerleşmelerin dağılışı tarihsel olarak büyük bir değişim 

göstermiştir. Bir zamanlar harp, istila ve asayiş bozukluğu, sıtma gibi olumsuz 

faktörler ile ekilmeye elverişli toprak azlığı nedeniyle ekime elverişli topraklardan 

daha fazla istifade edebilme gayesiyle tercihen tepe, sırt ve yamaçlarda görülen 

yerleşmelerin Cumhuriyet idaresiyle asayişin düzelmesi, sulama kanallarıyla 

taşkınların önlenmesi, sıtma gibi hastalıklarla yapılan mücadelenin olumlu sonuç 

vermesi neticesi Küçük Menderes Havzası’nın, beşeri ve iktisadi hayatı değişmiş bu 

gelişmelere paralel havza sakinleri tepelerden yamaçlara oradan da ovaya doğru bir 

gelişme seyri izlemişlerdir. Ancak günümüzde verimli tarım alanlarının hızla artan 

nüfusu beslemedeki önemi düşünülürse bu alanların öneminin de arttığı bir gerçektir. 

Beslenmemizin temel gereksinimlerinin karşılandığı bu verimli toprakların yerleşme 

alanlarıyla istila edilmesi son derece sakıncalıdır.  

2.3.2.3. Kır Meskenleri  

Meskenler, insanların yeryüzüne hak ettikleri beşeri tesislerdir. Şüphesiz, 

şehirlerde veya köylerde tesis edilmelerine, kullanılan inşa malzemesine, kurulduğu 

mevkiin topoğrafya ve iklim özelliklerine, iktisadî ve içtimaî seviyeye göre çok 

çeşitli meskenlere tesadüf edilir. Bahis konusu olan mesken şekilleri, şehirlerden 

ziyade coğrafî muhit şartlarını daha iyi şekilde aksettiren köy meskenleri olacaktır150. 

Köy meskenleri kısa zamanda ortadan kaybolur ve yerine çok çabuk yenileri inşa 

edilir. Fakat bu derece süratle değişen bir olayda bile, sabit kalan birtakım faktörlerin 

tesir ve izlerini sezmek mümkündür. Bu nedenle köy meskenleri, eskilerinden 

yenilerine intikal eden ve değişmeyen bir takım özellikler arz eder. Kısacası 

meskenler içerisinde bulundukları coğrafî muhitte değişmeyen bazı hususiyetlere 

göre yeni baştan  tanzim edilebilen beşeri tesislerdir151 .   

Meskenden gaye soğuk, sıcak, yağmur ve kar gibi hava tesirlerine ve yırtıcı 

hayvan ve diğer insanlardan gelebilecek dış tehlikelere  karşı can ve malı emniyete 

almak, tabiî veya sun’î az çok kapalı bir sığınakta yemek, dinlenmek, ve bilhassa 

                                                 
150 Süha Göney, a.g.e., 1975, s.366. 
151 Süha Göney, Mengen Havzasındaki Köy Meskenleri”, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü 
Dergisi, Cilt 8, Sayı 16, İstanbul, 1967, s.113. 
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uyumaktır. Bunu içindir ki mesken, en ibtidaîsinden en mütekâmiline kadar, bütün 

meskûn mıntıkaların, beşerin mevcudiyeti, uykuya olan ihtiyacı ve bu ihtiyacı 

karşılama yolundaki faaliyetiyle ilgili başlıca vâkıasıdır. Coğrafyayı ilgilendiren 

meskenler, yapı malzemesi, şekil ve muhtelif kısımlarının tertip tarzı ile içinde 

bulunduğu coğrafi şartların etkisini taşıyan ve bu etkiyi aksettiren meskenlerdir152 . 

Mesken şekillerinde çevrenin etkileri yanında insanın kendisi, onun gelenek ve 

göreneği; alışkanlığı, temayülleri, istekleri ve kaprisleri vardır153 .  

Eski köy meskenlerinde tabiî unsurlar hakim olmakla beraber gün geçtikçe 

içtimaî ve iktisadî amiller de etki etmektedir. Bugün bilhassa sosyal şartlarında vuku 

bulan bazı  değişiklikler, meskenleri topoğrafya ve iklim hususiyetlerine karşı daha 

uygun, zelzele tahribatına karşı daha sağlam inşa tarzlarına doğru yöneltiyor. Ayrıca 

kapalı ekonomi devresinden, pazar şartları ve isteklerine göre muhite en uygun 

mahsullerin yetiştirilmeye başlanmasının doğurduğu açık, iktisadî düzene geçiş, 

köyler ile küçük şehirler ve daha kalabalık merkezler arasında münâkalelerin 

kolaylaşması ve hız kazanması tuğla, biriket, çimento gibi nispeten modern inşa 

malzemelerinin istimali, köy meskenlerinin inşa tarzlarını, inşa maddelerini, 

meskenlerin şeklini, dahilî taksimatını, fonksiyonunu adeta temelinden 

değiştirmektedir. Köyleri birbirine ve büyük merkezlere bağlayan yolların açılması, 

sulamalı ziraatın inkişafı, sulama suretiyle çeşitli mahsuller yetiştirilmesi ve 

pamuğun kâr sağlaması bölgenin iktisadi hayatını tamamen değiştirmiştir154 .  

Meskenlerdeki tekamül; kıl çadırdan, kullanılan malzemeye göre çit, ahşap, 

toprak, taş ve tuğla malzemenin kullanılmasıyla yapılan meskenlere kadar çok çeşitli 

malzemeler kullanılarak değişik şekillerde vuku bulmuştur. Değişmeyen tek şey 

beşerin, dün olduğu gibi bugünde korunmak, dinlenmek, beslenmek, uyumak gibi en 

temel ihtiyaçların gidereceği meskenlere duyulan gereksinimdir. 

Yerleşmenin daha ziyade yamaç kenarlarında kesafet kazanması, inşa 

malzemesi olarak taşın kolay ve ucuz bulunuşu, iklim ve bitki örtüsüyle ilgili 

                                                 
152 Ali Tanoğlu, a.g.e., 1969, s.214. 
153 Ali Tanoğlu, “İskan Coğrafyası”,Türkiyat Mecmuası, Cilt XI, İstanbul, 1954, s.1. 
154 Süha Göney, a.g.e., 1975, s.367. 
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özellikler nedeniyle, bütün Akdeniz aleminde olduğu gibi Küçük Menderes 

Havzası’nda da taş meskenler hakimiyet kazanmıştır. Mesken inşasında taştan sonra 

tuğla, kerpiç ve bunları çok geriden ahşap malzeme takip eder. 

Küçük Menderes Havzası’nda, köy meskenlerinin çoğunda yapı malzemesi 

olarak taşın kullanılması yanında tek katlı ve damlarının iki yüzeyli olması 

meskenlerin ortak özelliğidir. Küçük Menderes Havzası’nda yaygın olarak görülen 

iki katlı taş meskenlere “hanay” denilmektedir. Havzadaki meskenlerin bir diğer 

ortak özelliği de iklim özellikleri ve dini inanışının bir gereği olarak meskenlerin 

kapılarının güneye bakmasıdır.  

Küçük Menderes Havzası’nda meskenlerin ilk şekli olan çadırlar; Küçük 

Menderes Havzası’nda bugün sayıları gittikçe azalan coğrafi çevre şartlarını en iyi 

şekilde aksettiren, ekonomik ve kültürel şartlara uygun olarak yapılan göçebelerin 

birlikte taşıdıkları geçici meskenler olarak karşımıza çıkar. 

Çadırlar bir ekonomik faaliyet ve yaşam tarzının parçası olmaları ve doğal 

şartlarla ilişkileri açısından coğrafi bir olaydır. Anadolu’da çadır, göçebe çobanların 

ekonomik faaliyetleri ve sürdürdükleri yaşam tarzına uygun olarak yüzyıllardır 

kullandıkları bir mesken şeklidir. Diğer taraftan, göçebe yaşamı terk ederek yerleşik 

hayata geçenler arasında yaylacılık şeklinde hayvancılık faaliyetini sürdürenlerin bir 

kısmı da yazın yaylaya çıktıklarında çadırlarda barınmaktadırlar 155. 

Belli bir çevre içinde yaz kış yer değiştirerek yaşayan göçebeler daha ziyade 

çobanlık yaparak geçinirler. Memleketin dağlık, ovaların yazın çok sıcak ve sıtmalı 

olması dolayısıyla bu halk göçebeliği kolay kolay bırakamamış, hatta tamamıyla 

yerleştikten sonra da bu hayatı kısmen devam ettirmişlerdir156 .  

Anadolu’da göçebe hayvancılığın hüküm sürdüğü sahalarda, çeşitli tiplerde 

çadırlar kullanılır. Kara çadır, alacık ve derimevi çadır, başlıca çadır şekilleri 

                                                 
155 Orhan Gürbüz, “Türkiye’de Göçebe Mesken Örneği: Çadır”, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı 32, 
İstanbul, 1997,s.186. 
156 Hâmit Sadi Selen, Türkiye Coğrafyası’nın Ana Hatları, Ankara, 1954, s.125. 
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arasındadır. Küçük Menderes Havzası’nda çok az da olsa kara çadırlara rastlanır157 .  

Kara çadır, keçi kılından mamul olup, tek katlı, uzunca bir ev biçimindedir. Simsiyah 

olduğu için Kara çadır denir. Kıldan imal edildiği için Kıl çadır denildiği gibi, kılın 

dokumasıyla çul elde edildiği için ve çadırda çullardan meydana geldiği için çul 

çadırda denilir158 . Fırtınalı havalara karşı mukavemeti, yağmur damlalarını dahi 

içeriye sızdırmaması ve çeşitli zararlı böceklere (akrep, yılan, sivrisinek vb.) karşı 

koruma görevini üstlenmesi yüzünden, kıl çadır daha fazla rağbet görmüş ve 

dolayısıyla buna bağlı olarak da, kıl çadır dokumacılığı büyük önem arz etmiştir 159.   

Kıl çadır kurulurken önce orta kazıklar çakılır. Orta kazıklar arasındaki 

mesafe ve zeminden yüksekliği çadırı teşkil eden çulların boyutlarına göre uygun bir 

şekilde ayarlanır. Orta kazıkların üstüne tahta veya demirden daireler konulur. Bu 

geniş satıhlı çanaklar, kazıkların çadır bezini delmelerini önlemektedir160. Yüklük 

denilen, kapının aksi istikametindeki kısmına, kapak önüne iki sıra dizilmiş taş veya 

ağaç üzerine yataklarını yığar, üzerini kilimle örterler. Yüklüğün yanında iki sıralı taş 

veya ağaç üzerine ala çuvallar denilen giysi çuvalı dizilir. Ala çuvalın yanına istif 

edilen beyaz veya kurşunî renge çalar çuvallara yoz çuval denir. Kıl, pamuk veya 

yünden olabilir. İçine buğday veya un, patates, bulgur, nohut, fasülye, bakla, soğan, 

tuz konur161 . Kıl çadırın güneye bakmasına dikkat edilmesinde, güneş ışınlarından 

daha fazla yararlanması ve sert rüzgarlara karşı arkasını dönerek, korunması  

amaçlanmıştır.  

Ocak daima kapıya yakın olur. Duman kapıdan ve çadırın deliklerinden çıkar. 

Kıldan çadırın ince delikleri vardır, yağmur suyun içeriye geçirmez. Dokumadaki 

gözenekler yağışlı havalarda su taneleriyle dolar, su taneleri ile keçi kılından 

yapılmış iplikler arasındaki çekim kuvveti dolayısıyla, yağmur suları çadırın 30-35 ˚ 

kadar meyilli iki sathı üzerinden kayarak uzaklaşırlar. Zemine düşen yağmur 

sularının birikmesini önlemek maksadıyla, kıl çadırın yanları hasırın kenarlarından 

                                                 
157 Ali Rıza, Cenupta Türkmen Oymakları, II.Kısım, Ankara, 1933, s.59. 
158 Mehmet Eröz, Yörükler, İstanbul, 1991, s.98. 
159 Ramazan Özey, Olukbaşı, Kızılca ve Dutağaç köylerinde Kıl Çadır Dokumacılığı, Türk Dünyası 
Araştırmaları, Sayı.68,1990,s.163. 
160 K.Güngör, Cenubî Anadolu Yörüklerinin Etno-Antropolojik Tetkiki, Ankara, 1941, s.49. 
161 Mehmet Eröz, a.g.e., 1991, s.103. 
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başlamak suretiyle toprak ve taşla 10-15 cm yüksekliğinde bir tümsekle çevrilir162 . 

Kıl çadırın kurulması gibi sökülmesi de fazla zaman ve zahmet gerektirmeyen bir 

iştir.Küçük Menderes Havzası’nda sayıları gittikçe azalan, Orta Asya bozkırlarından 

Anadolu’ya yörüklerin getirdikleri çadırlara bugün nadiren rastlanır.   

Küçük Menderes Havzası’nda, meskenlerin yapı malzemesini gösteren şekil 

36 incelendiğinde; yapı malzemesi olarak kerpiç 5437 meskende kullanılmış olup % 

9,62’lik oranda,  tuğla 19466 meskende % 34,12’lik  oranda, taş 27460 meskende % 

48,14’lük  oranda, biriket 3704 meskende % 6,49’luk oranda kullanılmış olup hakim 

olan yapı malzemesinin taş olduğu görülür. 

 

Küçük Menderes Havzasındaki Meskenlerde 
Kullanılan  Yapı Malzemesi

Kerpiç Tuğla Taş Biriket Diğer
 

Şekil 36: Küçük Menderes Havzası’ndaki Meskenlerde Yapı Malzemesi 
 

Taşın, meskenlerde en fazla kullanılan malzeme olarak tercih edilmesinde; 

kolay ve bol bulunması, harç kullanmaya bile gerek duymadan meskenlerin inşasında 

kullanılmasıdır. Taş meskenler de çok çeşitlidir ve yine çevrenin izlerini taşırlar. Taş, 

mesken şekilleri üzerinde başta fiziki özellikleri sertlik, yumuşaklık, dayanıklılık ve 

işlenmeye elverişli olması derecesiyle etki yapar 163. Özellikle şist, aynı kalınlıkta ve 

                                                 
162 Süha Göney, a.g.e., 1975, s.372. 
163 Ali Tanoğlu, a.g.e., s.233. 
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düz satıhlar halinde çıkarıldığında, harca gerek duymadan duvarlar yapmak suretiyle 

dayanıklı meskenler inşa edilmesini sağlar. Küçük Menderes Havzası’nda arazi 

çalışmaları esnasında şistin kullanıldığı bu tür meskenler tespit edilmiştir.  

Küçük Menderes Havzası’nda 57044 bina sayısının konut amaçlı kullanılanı  

43475 olup % 76,21 oranında, konut dışı kullanılan bina sayısı 13569 olup % 23,79 

oranında görülür ki; bu değerlendirmeden havzada konut amaçlı binaların çoğunlukta 

olduğu görülür. 

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000

Konut Amaçlı Bina Sayısı Konut Dışı Bina Sayısı

 
Şekil 37: Küçük Menderes Havzası’nda Binaların Kullanım Amaçları 

 

Küçük Menderes Havzası’nda meskenlerde taşıyıcı sistem olarak; 81564’ü 

yığma % 71,49 oranında en fazla kullanılan taşıyıcı sistem olarak görülürken, 

13106’sı ahşap kagir % 15,18 oranında, 13106’sı betonarme % 11, 49’u diğer 

kullanılan taşıyıcı sistemlerdir. 
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Küçük Menderes Havzasında Kullanılan Taşıyıcı 
Sistemler
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Şekil 38: Küçük Menderes Havzası’nda Kullanılan Taşıyıcı Sistemler 

 

Küçük Menderes Havzası’ndaki meskenlerin 36284’ü  bir katlı olup % 83,45 

oranında ilk sırada yer alır. 7082’si  iki katlı olup % 16,29 oranında ikinci sırada yer 

alırken, 109’u üç katlı olup  % 0,25 oranında üçüncü sırada yer alır.  Netice olarak; 

Küçük Menderes Havzası’nda, bir katlı binaların çoğunlukta olduğu görülür. 

Küçük Menderes Havzasında Meskenlerin Kat 
Sayısı
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Şekil 39: Küçük Menderes Havzası’nda Meskenlerin Kat Sayısı 

 

Havzada ilk sırayı alan tek katlı meskenlerde oda, ahır, ambar, samanlık, 

mutfak ve benzerini içeren bölmeler bir çatı altında ve çoğunlukla yan yanadır. İki 
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katlı meskenlerde genellikle üst katta bir veya iki göz oda ve mutfak, alt katta da 

ahır, ambar, samanlık bulunmaktadır164 .  

Küçük Menderes Havzası’nda, meskenlerde kullanılan çatı örtü maddesi 

olarak kiremitin fazla kullanıldığı görülür. Kiremit 49322 meskende % 86, 46’lık 

oranda, teras 3946 meskende % 6,92 oranında, toprak 1304 meskende % 2,29 

oranında, saç eternit 1155 meskende % 2,02 oranında kullanılmış malzemelerdir.  

Küçük Menderes Havzasında Meskenlerde Kullanılan Çatı 
Örtü Maddesi
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Şekil 40: Küçük Menderes Havzası’nda Meskenlerde Kullanılan Çatı Örtü Maddesi 

 

Küçük Menderes Havzası’nda çatıların kiremitle örtülmesi, iktisadî ve 

kültürel seviyenin yüksekliğini ifade eder. En uzak köşelere kadar köy meskenlerinde 

örtü malzemesi olarak kiremidin yaygın olarak kullanıldığı görülür.  

Küçük Menderes Havzası’nda görülen mesken çeşitlerinden biri de 

damlardır. Memleketimizin değişik bölgelerinde değişik isimlerle bilinen fakat aynı 

hizmeti gören damların basit şekli olan sayvan, mekan, çardak, bağ evi, yazlık ev 

olarak adlandırılan bu meskenler; köylerden nispeten uzakta bulunan  tarla ve 

bahçelerin  sürme, ekme, çapalama, sulama ve hasat gibi belirli dönemleri kapsayan 

işleri, zaman ve emek kaybına yol açmadan takip edebilmek için tarla ve bahçelerin 

bir kenarında, geçici olarak yapılan meskenlerdir.  

                                                 
164 Bedriye Tolun, Yerleşme Coğrafyası, İstanbul, 1977, s.132. 
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Bugün Türkiye’de eskiye nazaran değişen şartlara göre, köyleri teşkil eden 

meskenlerin idarî, iktisadî ve psikolojik bakımdan bir merkezden kopmadan biraz 

uzaklaşmalarına, gevşek yerleşme tarzına doğru bir geçişin belirmesi yanında; 

memleketimizin batı ve güneybatısındaki alüvyal ovaların kenarlarında ve bu ovaları 

çevreleyen yamaçlar üzerinde kurdukları köylerde yaşayanlar, birkaç ay için 

köylerinden ayrılarak bahçe, tarla ve meralarda kendi ziraat sahaları içinde 

oturduktan, tarla ve bahçe işleriyle uğraştıktan sonra tekrar bağlı bulundukları 

köylere dönerler. Çiftçilerin özellikle yaz aylarında köylerinden geçici olarak 

kopmaları ve kendi bahçe ve tarlalarında ikamet etmeleri ve tekrar köylerine 

dönmeleri herhalde çok eski bir geleneğin devamı olmalıdır. Belki yayla ile kışlak 

arasında göçebe yaşayanlar köylerde yerleşik hayatı seçtikten sonrada  köyler ile 

ziraat sahaları arasında hareket etmek ihtiyacını duymuş olabilirler. Fakat durum 

değişmiştir. Bugün ileri ziraat metotlarının uygulanması, yetiştirilen mahsullerin iç 

ve dış pazar isteklerinin borsa fiyatlarına göre ayarlanması eski mevkilerde, 

dolayısıyla ekserisi ovaların uzağında kurulmuş köyleri çeşitli sebeplerle bir türlü 

terk edemeyen köylüler, ovalardaki bahçe ve tarlalarında daha  kolay ve fazla 

çalışabilmek için dam ismi verilen ve köylerden nispeten uzakta bulunan kendi ziraat 

sahalarının bir kenarında kurdukları meskenlerde oturmaktadır, böylece köyler ile 

ziraat sahaları arasındaki uzaklık, bu uzaklığın meydana getirdiği paradoks bu suretle 

telafi edilmektedir. Gerçekten köyden tarla ve bahçelere çapa, sulama, zararlılarla 

mücadele, hasat vs. için gidip gelmek büyük zaman ve emek kaybına yol açmaktadır. 

Fakat damlarda bir süre oturmak suretiyle bahçe ve tarlalarda, toprak işleri daha iyi 

yapılabilmekte, olgunlaşma devrelerinde mahsulün korunması, hayvanların mer’a  ve 

anızlarda otlatılması ve biraz da sayfiye ihtiyacının giderilmesi maksadıyla yaz ve 

sonbahar mevsimlerinde köylerinden ayrılan çiftçiler  kendi mülkleri içinde 

yaptıkları meskenlerde geçici bir süre barınmakta ve köy ülkelerine dağılmaktadır165.   

Araştırmacı sayın S. Öngör, tarafından yapılan ilk araştırmaya göre ise 

damlar; birkaç yüz metre aralıklarla, genellikle 15-20 tanesi bir arada bazen de 

                                                 
165 Süha Göney,  “Türkiye’deki Bir Eğreti Kır Yerleşme Şekli Hakkında Bazı Yeni Müşahadeler”, 
İstanbul Üniversitesi , Coğrafya Enstitüsü Dergisi, Sayı. 20-21, s.132 , İstanbul, 1974. 
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tamamen münferit yerleşmelerdir166. Diğer bir araştırmacı sayın S.Göney’in 

tespitlerine göre; memleketimizin batı ve güneybatısında, esas itibarıyla Ege ve 

Akdeniz bölgelerinde sulamalı ziraat yapılan tarlalarda meyve ve sebze yetiştirilen 

bahçelerde, damlar önem kazanmaktadır. Bu itibarla damlar, sadece Gökçeada’ya 

has tipik bir yerleşme şekli değildir. Bunlara Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, 

Büyük Menderes, Dalaman ovaları ve yakın çevrelerinde, keza Akdeniz kıyılarındaki 

ovalar ve civarında entansif ziraat sahalarında çok sık rastlanmaktadır. Cumhuriyet 

idaresinde son birkaç on senedir gittikçe geniş sahaya yayılan sulamalı ziraat 

yanında, barajlar, regülatörler ve seddeler yaparak taşkınların da nispeten kontrol 

altına alınması, ikinci dünya savaşı yıllarından itibaren hububat fiyatlarının  artması 

ve daha yakın yıllarda özellikle pamuğun Türkiye’nin iktisadi hayatında önem 

kazanması ve bu ehemmiyetin ticaret ile sanayide gittikçe artması Ege ve Akdeniz 

bölgelerindeki ovalardan eskiye nazaran daha fazla faydalanılmasına yol açmıştır. 

Bundan 40-50 yıl önce çok büyük bir kısmı üzerinde göçebelerin kışladığı, sürülerini 

kış mevsiminde otlattıkları  ve geçici olarak barındıkları, ancak bir kısmında ileri 

olmayan metotlarla hububat ziraaati yapılan taşkın ovaları; bugün Türkiye’nin en 

verimli toprakları ve en ileri ziraat metotlarının tatbik edildiği sahalar haline 

gelmiştir 167.  

Küçük Menderes Havzası’nda son yıllarda beşeri ve iktisadi hayatta görülen  

büyük değişimin izleri; köylerde yaşayan çiftçilerin devamlı oturdukları meskenler 

ile ziraat sahasındaki geçici meskenleri arasındaki mevsimlik hareketliliğin giderek 

azalmasıyla da kendini hissettirmiştir. Havzada ileri olmayan metotlarla hububat 

ziraaati yapılan taşkın ovalarının; bugün en verimli topraklar ve en ileri ziraat 

metotlarının tatbik edildiği sahalar haline gelmesi, iktisadi değeri yüksek olan tarım 

ürünlerinin yetiştirilmesiyle de  ekonomik olarak güçlenen  çiftçilerin traktör sahibi 

olmalarıyla  tarla ve evleri arasındaki mesafeyi kısa zamanda   almalarının bir sonucu 

olarak  tarla ve bahçelerde geçici olarak barınmak üzere yapılan değişik isimlerle 

bilinen meskenlere ihtiyaç kalmamıştır. Ayrıca gençlerin teknolojinin nimetlerinden 

                                                 
166 S.Öngör, “ İmroz Adasında Tipik Bir Yerleşme Hakkında”, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı 20, 
İstanbul, 1960, s.74. 
167 Süha Göney, a.g.e.,1975, s.131. 
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uzak kalmak istemeyişleriyle de sosyal bir boyut kazanmıştır. Günümüzde Küçük 

Menderes Havzası’nda, bağ evi, bahçe evi veya yazlık ev olarak bilinen meskenler; 

varlığını devam ettirmekte olup daha çok sayfiye ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla 

kullanımı ağırlık kazanan meskenler olarak karşımıza çıkar.  

Araştırmacı sayın R.Özey, Bozdoğan ve çevresinde bahçe evleri adlı 

çalışmasında, bahçe evlerinin incir bahçeleri içinde kurulmuş, yaz mevsimlerinde 

incir yetiştirme faaliyetleri için göç edilen meskenler, diğer bir deyişle köy altı 

yerleşme şekillerinin geçici tiplerinden birini oluşturduğundan bu çevrede damların 

hayvan barınağı olarak kullanılan iğreti meskenler olduğundan bahseder168. Oysa 

Küçük Menderes Havzası’nda; bahçe evleri sayın Göney’in dam tespitinde olduğu 

gibi aynı işlevi görmekte olup, havzada dam’dan daha çok bahçe evi, değişen 

fonksiyonuna göre yazlık ev olarak isimlendirilmektedir. 

Bahçe evleri, insanların barınağı olarak kullanılan ve bahçelerin bir kenarına 

inşa edilmiş olan iğreti meskenlere bahçe evleri de denilmektedir. Bu evler, köy altı 

yerleşme şekillerinin geçici tiplerinden birini oluşturmaktadır. Bahçe evleri, oldukça 

basit ve sade olarak inşa edilmiş olduklarından köy hayatındaki düzen bahçe 

evlerinde bozulduğundan yeni nesilde bahçe evlerine göçe karşı bir isteksizlik ortaya 

çıkmaktadır. Köy hayatında sosyal durumun gelişmesi, kahvehanelerin sayılarının 

artması, düğün ve eğlence (televizyon,video,oyun) salonlarının açılması bahçe 

evlerinin cezp edici yaşantısını köreltmektedir. Ayrıca emniyet tedbirlerinin olmayışı 

çeşitli huzursuzluklar yaratmaktadır. Kış mevsiminde bahçe evlerinin tamamen terk 

edilmesi ve koruma tedbirlerinin olmayışı, korumasız meskenlerin kolayca tahrip 

edilmesine yol açmaktadır. Dolayısıyla her göç zamanı, bahçe evleri hayli onarım 

harcaması gerektirmektedir. Bu durum bahçe evlerine göçü azaltmaktadır. Ekonomik 

yapının gelişmiş olması, bahçe evlerine olumsuz etki yapmıştır. Tarımsal ürünlerin 

çeşitlilik kazanması köylünün gelir düzeyinin yükselmesine yol açmıştır. Gelir 

düzeyi yükselen aileler, bahçe evine göçme zahmetine katlanmamaktadır. Ulaşım 

imkanlarının gelişmesi, bahçe evlerine olumsuz etki yapmıştır. Tüm bahçelere yol 

                                                 
168 Ramazan Özey, “Bozdoğan ve Çevresinde Bahçe Evleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 
Sayı. 71, 1991, s.121 
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yapılınca, artık köylü ürününü, motorlu araçlarla (traktör, kamyon vs.) günlük olarak 

bahçeye gidip, köye getirmeye başlamıştır. Fakat sosyo-ekonomik açıdan bazı 

tedbirlerin alınıp bahçe evlerinin korunması ve yaygınlaştırılması gerekir. Tarımsal 

ünitelerin  daha rantabl işletilmesi bakımından önemli olduğu kadar, insanların temiz 

havasıyla dinlendirici ve sağlık açısından yararlı olduğunu unutmamak gerekir 169.  

Netice olarak mesken; çevre şartları yani relief, yükselti, jeolojik yapı, 

litoloji, bitki örtüsü, iklim elemanları ile onu inşa edecek kişilerin gelenek, görenek, 

arzu, mali imkanı ve nihayet ekonomik faaliyetlerinin muhassalası olarak kabul 

edilebilir170 ise, Küçük Menderes Havzası’ndaki meskenlere de bu özellikler 

damgasını vurmuştur. Ancak son yıllarda çevre şartlarının etkisi giderek önemini 

kaybetmiş, ekonomik faaliyetlerdeki gelişmeler ve insanların zevkleri giderek ağırlık 

kazanmıştır.  

2.3.3. Şehir Yerleşmesi 

Şehirler, yüksek nüfus kesafetine sahip ve nüfusu çok olan yerleşmelerdir. 

Bunlar mevcudiyetlerini mümkün kılmak ve idame edebilmek için çevrelerindeki 

sahaların tabiî ve beşerî kaynaklarına sıkıca bağlanmışlardır. Genel olarak şehirlerin, 

iskân manzarasında büyük ölçüde beşer müdahalesinin mevcut olduğu, sakinlerinin 

hayat tarzının  daha değişik bulunduğu, şehrin muhtelif  kısımları ve çeşitli halk 

grupları arasında bariz ve karşılıklı ilişkilerin mevcut olduğu ve nihayet başka 

bölgeler ve diğer şehir ve köylerden gelen halkın birbirine fazlaca karıştığı 

yerleşmeler, şehir kategorisi içinde mütalâa edilmektedir. Şehirler çeşitli 

fonksiyonlara sahiptir ve bu muhtelif hizmetleri dolayısıyla, kır yerleşmelerinden 

ayrılmaktadır 171.  

Yerleşmelerin köy ve şehir ayırımında tek bir kriter yeterli olmamaktadır. Bir  

çok kritere başvurularak, yerleşmeler şehir ve köy olarak sınıflandırma yoluna 

gidilmelidir. Bu konuda bir çok farlı görüş çeşitli bilim adamları tarafından ortaya 

                                                 
169 Ramazan Özey, a.g.e., 1991, s.121. 
170 Necdet Tuçdilek, a.g.e, 1967, s.51. 
171 Süha Göney, a.g.e., 1995, s.6. 
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atılmış bulunmakla beraber, görüş birliği sağlanamamıştır. Bu konuda tek bir kriterin 

sağlıklı bir sonuç vermeyeceği kesindir.  

Köy ve şehir kategorisindeki yerleşmeleri birbirinden ayırırken dikkate 

alınması gereken en önemli kriter, yerleşmeleri nüfuslarına göre sınıflandırmaktır. 

Ancak bu konuda yapılan çalışmalar incelendiğinde görülmüştür ki; bu sayı 

memleketlere ve bölgeler göre değişmektedir. Tek başına da yeterli bir kriter 

değildir.  

Kır ve şehir ayırımında esas alınacak kriterlerden biri olan nüfus sayısı 

konusunda da  coğrafyacılar başta olmak üzere bilim adamları  arasında çeşitli görüş 

ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Kır ve şehir yerleşmeleri arasındaki ayırma sınırı olarak 

3.000 nüfus sayısını esas alan172 bilim adamları dışında bu sayıyı 5.000 olarak kabul 

edenler de173 olmuştur. Öyle ki bu sayıyı 10.000 nüfusa çıkarıp, 10.000 nüfusun  

şehirsel vasıfları haiz asgari yerleşme büyüklüğü olduğu varsayımına dayanarak, bu 

rakamı köy ve şehir ayırımında esas alanlar da olmuştur174 . 

İstatistik Genel Müdürlüğü yayınlarında il ve ilçe merkezlerindeki nüfus 

şehirli nüfus olarak kabul edilmiş olup, köy ve belediye idare kanununa göre nüfusu 

2.000’den aşağı olan yerlere köy, nüfusu 2.000-20.000 arasında olanlara kasaba ve 

20.000’den çok nüfuslu olanlara da şehir denilmiştir. 

Köy ve şehir nüfus ayırımı coğrafyada büyük bir önem ve derin bir anlam 

taşır. Köylü ve şehirli, bunlar; zihniyetleri, hayat anlayışları, yaşama tarzları, medenî 

seviyeleri, bulundukları tabii çevre ile  ilişkileri ve toprağa bağlılık derecesi itibariyle 

çok farklı, adeta zıt iki dünya teşkil eden topluluklara mensupturlar. Köy ve şehir 

tefrikinde üzerinde ısrarla durulan nüfus sayısı hakikatte pek o kadar önemli değildir.  

                                                 
172 Besim Darkot, “Şehir Ayırımında Nüfus Sayısı ve Fonksiyon Kriterleri”, Türk Coğrafya Dergisi,     
Sayı 21, s.9. 
H.S. Selen, Türkiye’de Nüfus Dağılışı, Ankara, 1957,s.10. 
S.Göney, Büyük Menderes Bölgesi,  İstanbul, 1975, s.263 
173 N. Tunçdilek ve E. Tümertekin, Türkiye Nüfusu, 1958,s.68. 
174 Ruşen Keleş, Şehir ve Bölge Planlaması Bakımından Şehirleşme Hareketleri, Ankara, 1961, 
s.215.  
  Ümit Sergün, “Türkiye’de Kent Nüfusu ve Kentleşme Hareketleri”, Deniz Bilimleri ve Coğrafya              
Enstitüsü Bülteni, Sayı 10, 1993, s.39. 
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Dünyanın diğer bazı ziraat bölgelerinde olduğu gibi, Türkiye’de değil 2.000, 

3.000, 5.000, 10.000 veya 20.000; nüfusları bu miktarları aşan topluluklar bile bazen 

pekalâ büyük ölçüde köy fonksiyon ve köy karakterinde kalabilir. Türkiye’de bunlara 

ait örnekler az değildir. Bu itibarla Türkiye’de köy ve köylü nerede biter, şehir ve 

şehirli nerede başlar, bunları ayırt etmek güç ve nazik bir mesele teşkil eder. 

Türkiye’de hakikatte çeşitli topluluklar arasında açık sınırlar yerine; bugün sayıları 

çok azalmış bulunan ve çadırda yaşayan gerçek göçebe-çoban topluluklarından; yaz 

ve kışa göre yer ve mesken değiştiren, yazın yaylaya çıkan, kışın ovaya inen yarı 

göçebe topluluklara; sonra sedanter çiftçi ve hayvan yetiştiricilerinin meydana 

getirdiği gerçek köye, köyden kasabaya ve nihayet kasabadan gerçek şehir ve 

şehirliye doğru tedrici bir intikal vardır 175.  

Geçim itibariyle hemen tamamıyla toprağa bağlı olan, köylerde veya münferit 

meskenlerde yaşayan kır nüfusu ile geçiminde esas olara toprağa bağlılık 

bulunmayan şehir nüfusu arasında, bilindiği gibi kesin bir sınır çizmek mümkün 

değildir. Yalnız yerleşme noktalarında nüfus sayısı arttıkça, buralarda yaşayanlar 

arasında toprak artık tek geçim kaynağı olmaktan çıkmakta, bunlar arasında gitgide 

artan bir iş bölümü belirmektedir176 .  

Köy ve şehir ayırımında esas alınacak diğer kriterler olarak; nüfus kesafeti, 

şehre has hayat tarzı,  yerleşmenin merkezi mevkiî olması da sıralanabilir. 

Köy ve şehir ayırımında coğrafya’da ön planda tutulması gereken mesele 

topluluğun içinde bulunduğu tabiî çevre ile ilişkileri, bu çevre ve toprağa bağlılık 

derecesi ve ne ile geçindiği meselesidir. Şehirlerin endüstri, ticaret, maden işletmesi 

gibi çok çeşitli işler ve diğer topluluklarla kurdukları münasebetlerle geçinmelerine 

karşılık, köyler her bakımdan içinde bulundukları  tabiî çevre ve toprağa sıkı sıkıya 

bağlı ve bu toprağı ekip biçmek ve hayvan yetiştirmekle geçinen topluluklardır 177.  

                                                 
175 Ali Tanoğlu, a.g.e.,1969, s.191. 
176 Besim Darkot, “Türkiye’nin Nüfus Hareketleri Üzerinde Yeni Gözlemler”, Türk Coğrafya Dergisi, 
Sayı 21’den ayrı baskı, s.8. 
177 Ali Tanoğlu, a.g.e.,1969, s.193. 
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Şehir ile köyü birbirinden ayırırken, yerleşme noktasının nüfus miktarı, 

peyzajı, fonksiyonu vs. gibi çeşitli kriterler dikkate alınmalıdır178.  

Bir yerleşme çevresindeki ham veya yarı mamul maddeleri toplayan ve 

işleyen bir merkez durumunda bulunuyor ise, keza ticaret faaliyetlerinin, banka 

hizmetlerinin, çeşitli eşya ve vasıtaların tamir işlerinin, mülkî  idarelerin ve bunun 

yanında kültürel ve dini faaliyetlerin, meslekî ve iktisadî organizasyonların, 

münâkale vasıtaları ve yolların, sağlık işlerinin vs. toplandığı bir merkez durumunda 

ise, şehir addedilir. Mesele bu yönden mütalâa edilir ise, denilebilir ki şehir, dar veya 

geniş bir nüfus bir nüfus bölgesi dahilinde muhtelif faaliyet ve hizmetlerini gören ve 

yukarıda sıraladığımız çok çeşitli ihtiyaçlarını gideren ve  mekânda çevresiyle bir 

vahdet teşkil eden bir bölgenin merkezinde bulunmalıdır179.  

Netice olarak denilebilir ki; şehir ile kır yerleşmesini tek bir kritere göre 

yapmak mümkün değildir. Sadece nüfus miktarı değil, idari, içtimaî ve idari pek çok 

özelliğin göz önünde bulundurulması gerekir. Küçük Menderes Havzası’nda en az 

3.000 nüfus barındıran, idare merkezi durumundaki yerleşmeleri, fonksiyonları da 

göz önünde bulundurarak şehir olarak değerlendirme yoluna gidilecektir.  

Türkiye’de nüfusu 10.000 civarında olan ve bu grub içinde mütalâa edilebilen 

pek çok şehir mevcuttur, bunlara ziraat kasabası da denilebilir. Memleketimizdeki 

ziraat şehirlerinin çok büyük bir kısmında faal nüfusun % 70-80’i ziraatla meşgul 

olmaktadır 180.  

Ziraat şehirleri ekseriya çevredeki köylerde yetiştirilen ve ihtiyaç fazlası 

mahsullerin getirildiği ve bu merkezlerdeki basit sanayi tesislerinde yarı mamul hale 

getirildiği merkezlerdir. Bu suretle denilebilir ki, ziraat şehirlerinde hakim faaliyet ve 

kazanç ziraata dayanmaktadır. Çevredeki köylerden gelen ziraat fazlası mahsuller ve 

kır sahalarında yaşayanların köylerde imal edemedikleri basit aletlerin yapılması ve 

satılması, ziraat şehirleri halkının başlıca geçim kaynakları arasındadır181.  Bu tip 

                                                 
178 Süha Göney, a.g.e., 1975, s.263. 
179 Süha Göney, a.g.e., 1975, s.14. 
180 Ömer Celal Saraç, “Türkiye’de Şehirleşme Temayülleri”, İktisat Fakültesi Dergisi, No.1-2, s.30. 
181 Süha Göney, a.g.e.,1975, s.165. 
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şehirler, ülkemizde çok yaygındır. Verimli tarımsal alanlardaki Bayındır, Beydağ, 

Kiraz, Tire, Ödemiş bu gruba girmektedir182 . 

Küçük Menderes Havzası’nda şehir ve kır ayırımında, idari merkez olma 

özelliği dışında aranan kriterler, nüfusun 5.000’den fazla olması ile şehir 

fonksiyonlarına sahip olmasıdır. Küçük Menderes Havzası’nda bu kriterlere uygun 

olan yedi şehir tespit edilmiştir. Bu şehirler; Ödemiş, Tire, Torbalı, Selçuk, Bayındır, 

Kiraz ve Beydağ’dır. Bu şehirlerimizle ilgili ayrıntılı bilgiler bugünkü şehirler 

bölümünde verilmiştir. Ancak öncelik havzada sönmüş şehirlere verilecek ardından 

bugünkü şehirlerden bahsedilecektir.  

2.3.3.1. Sönmüş Şehirler  

2.3.3.1.1. Ephesos 

Efes’teki ilk yerleşmelerin sonradan Artemis Tapınağı’nın yerleştirileceği 

noktanın 1200 m. batısındaki Koressos Limanının bulunduğu bölgede olduğu 

saptanmıştır. Ephesos adının aslını, Hitit belgelerinden yararlanarak 

saptayabiliyoruz. Hitit belgelerinin andığı, II.Mursili’nin Arzawa Seferi sonunda ele 

geçirdiği düşman başkenti Apasa, Ephesos’dan başkası değildir. Apasa adı Luvi 

dilinde Apa (a) ssa öğelerinden türetilmiştir ve Su/Akarsu-Kenti demektir, kentin 

Hitit belgelerinde Astarpa ırmağı diye anılan Kaystros/Küçük Menderes’in kıyısında 

bulunduğunu anlatır183 . Pausanias’ın aktardığı öyküye bakılırsa, Ephesos, Irmak-

Tanrı Kaystros’un (Küçük Menderes) oğlu imiş, kenti ve Artemis tapınağını o 

kurmuş, kent onun adıyla anılmış. Strabon ise eserinde Ephesos’lular yerine 

Smyrna’lılar da denildiği, Smyrna’nın Ephesos’u ele geçiren bir Amazon olduğunu 

yazmıştır184 .  

Ephesos kentinin adıyla ilgili olarak Bizans Çağında Justinianus’un yaptırdığı 

pek görkemli, kilise yapıları içindeki mezarda gömülü olduğuna inanılan Ermiş 

Ioannes, “Tanrıyla Konuşmuş” bulunduğu için, “Kutsal Konuşma, Kutsal Söz” 
                                                 
182 İbrahim Atalay, Genel Beşerî ve Ekonomik Coğrafya, İzmir, 1999, s.52. 
183 Bilge Umar, Ionia, İnkılap Kitapevi, 2001, s.173. 
184 Strabon, Antik Anadolu Coğrafyası, Çev. Adnan Pekman, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Yayınları, 
İstanbul 2000, s.183. 
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anlamındaki Ayios Logos adıyla anılır 185. Efes’te yaşayan ve mezarı burada bulunan 

havari St. John  Thelegos’un adı dolayısıyla Bizans ve İtalyan kaynaklarında Agio 

Teologo, Aya Thologo, Altolugo, Altologo, Altolloh, Latologo, Arap ve Osmanlı 

kaynaklarında ise Ayasuluk adıyla anıldı 186. 

Leleg’ler ve Karya’lılar olduğu bilinen ilk yerlilerin yaşadığı Efes I şu anki 

Artemis tapınağının 1200 metre batısında Koressos Limanın yanındaki geniş ovaya 

kurulmuştu. Bu ova Küçük Menderes’in denize döküldüğü yerde, 10 km 

uzunluğunda 6 km genişliğinde bir alan olup arkadaki dağların eteklerinden başlayıp 

deniz kıyısına uzanıyordu. Halk bu bölgeye dağınık biçimde yerleşmişti. Ephesos 

şehri hem Karia’lılar hem de Leleg’ler tarafından iskan edildiği zaman Efes’in ilk 

kralı olan Androklos bunları sürerek, kendisiyle birlikte gelenlerin çoğunu Athenaion 

(Palaia-Ephesos’ta ki Athena Tapınağının bulunduğu yer)  dolayına yerleştirdi, aynı 

zamanda Koressos Dağı’nın yamaçlarındaki ülkenin bir kısmını da bu yerleşmenin 

içine aldı. Ephesos, Kroisos’a kadar bu şekilde iskân edildi. Sonradan halk dağ 

yamaçlarından aşağı indi ve Büyük İskender’e kadar şimdiki tapınağın dolaylarında 

oturdu. Eski Yunan’da oldukça gelişmiş bir topluluk olan Akadlar, Hititlerin 

çöküşüyle Batı Anadolu’ya gelmişler ve Hitit kentlerine yerleşmişlerdir. Bununla 

beraber Gotlar’ın Yunanistan’a yaptıkları akınların sonucu olarak Yunan 

yarımadasından Batı Anadolu’ya göç başlamıştır. Kurulan kent-devletleri Hellenistik 

Çağda adlarından çokça söz ettirecek ve çağa damgalarını vuracaklardır. 

Halk, Androklos’un yönetiminden önce evvelden ada olan fakat sonraları 

çevresi dolarak tepe konumunu alan Kurutepe’de yaşamaktaydı. Androklos’un 

başkanlığı altında yerleşilen yeni yer önemli bir ticari liman niteliği taşıyordu. 

Böylece kent her geçen gün büyüyerek bölgenin en önemli ticaret merkezlerinden 

biri oluyor. Toprağın verimli, iklimin elverişli olmasından  dolayı hayat standartları 

yükseliyor ve yaşam değişiyordu. Androklos’tan sonra yönetim asillerin eline geçmiş 

fakat bir süre sonra halk krallık rejimine ve üst sınıfa karşı ayaklanmış ve rejim 

devrilmiştir. 

                                                 
185 Bilge Umar, a.g.e., 2001, s.184. 
186 İslam Ansiklopedisi, Ayasuluk, s.225. 
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Bu dönemden sonra halk, yönetimde daha fazla söz sahibi olmaya 

başlamıştır. Efes dönemin iki güçlü devleti Pers’ler ve Yunanlılar arasında 

kaldığından hep savaşlarla yaşadılar. M.Ö.6. yy’da kent yönetiminin Lidyalılara 

geçmesiyle halk Artemis Tapınağının çevresinde oturmaya zorlandı. Halk 

Lidya’lıların yönetimini benimsemişti. Zaten tarih boyunca kendilerini yönetenlerle 

iyi ilişkiler kuran Efes halkı bundan hep kârlı çıkmış ve akıllı diplomatik 

tutumlarının sayesinde çevrelerindeki kentlerden hep avantajlı durumda olmuşlardır. 

Batı Anadolu’da Eolis (Aiolis) ile Karia arasındaki topraklara ve komşu adaları 

kapsayan bölgeye İonya denirdi. İyonya adının kullanılması Yunan’lıların bu 

bölgeye göçlerinden sonra başlamıştır. Dorların Yunan yarımadasını işgal etmeleri 

Yunan’lıların bu bölgeye göçünü sağlamıştır (M.Ö.1000-M.Ö.900).  

Heredot, İonya’nın başlıca 12 şehri olarak güneyde Miletos (Milet), Miyus 

(Afşartepe) ve Prienne (Güllübahçe), orta bölgede Ephesos (Efes), Kolofon 

(Değirmendere), Teos (Sığacık) ve Lebedos, kuzeyde Eritrai (Ildırı, Çeşme) 

Klazomenai (Urla) Phokaia (Foça), Samos (Sisam) ve Khios (Sakız)’u 

göstermektedir. İşte bu şehirlerde siyasal ve kültürel hayat o zamana kadar misli 

görülmemiş ilerlemeler kaydetmiş, şehir devleti anlamı ilk kez burada ortaya çıkmış, 

hatta 8 inci yüzyıl başlarında İyon’ların istilasına uğrayan Smyrna da dahil olmak 

üzere, 12 İyon şehri “Panionion” adını taşıyan dini ve siyasal nitelikte bir 

konfederasyon kurmuştur187 .  

Bir müddet Perslerin idaresinde kalan bölge daha Lidya kralı Krezüs’ün 

Perslere yenilmesiyle diğer İonya şehirleri ile beraber Efes de Pers hakimiyetine 

girmiştir. Efes’in en önemli özelliklerinden biri de Kral Yolu’nun Efes’te başlayıp, 

Sardes üzerinden Sakarya’nın dirsek yaptığı yerde bulunan Gordion’a oradan Doğu 

Anadolu’nun engebeli arazisinden geçip, Dicle vadisini izleyerek Mezopotamya’ya 

inip Susa’da son bulmasıydı 188. 

Bir müddet Perslerin idaresinde kalan bölge daha sonra Makedonyalıların 

hakimiyetine geçti. Efes ve çevresi bu devirde gerçekten çok büyük bir gelişme 
                                                 
187 Arif Müfid Mansel, a.g.e., 1955, s.91. 
188 Arif Mufid Mansel, a.g.e.,1955, s.257. 
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gösterdi. Efes’in zengin şehir hüviyeti denizle olan irtibatına bağlı idi. Fakat Küçük 

Menderes ise getirdiği  alüvyonlar ile hem munsap ovasını bir bataklığa çeviriyor, 

hem de büyük çaptaki gemilerin limana girmesini zorlaştırmaya başlamıştı. Bir 

bataklık haline gelmekte olan liman ve çevresinde sıtma baş göstermişti. İskender’in 

ölümünden sonra başa geçen Lysimakhos şehrin tarihinde en az Androklos kadar 

önemli olan bir başka kraldır. Lysimakhos, Küçük Menderes’in tıkamakta olduğu 

limandan 3 km kadar daha denize yakın yerde yeni bir plan dahilinde liman ve şehir 

yaptırarak şehri o kısma kaydırdı. Ayrıca kanallar açarak nehrin munsap kısmını 

temizletti ve Efes kısa zamanda devrin en büyük liman ve en geniş ticaret şehri 

oldu189. 

Bölgede bulunan yaklaşık 340 kent devleti Perslere ve Atinalılara karşı kendi 

aralarında bir birlik anlaşması imzalamışlardı. Bu kent devletleri (M.Ö 450’den 

itibaren) Atina’ya vergi vermek durumundaydılar. Vergi vermekte güçlenen devletler 

sahip oldukları tarım toprağını artırmak için ormanları kesmeye başladılar. Bunu 

sonucu olarak bölgede uzun süre ve çok sayıda erozyonlar oldu. Erozyonların 

sonucunda başta Küçük Menderes olmak üzere tüm akarsular Ege kıyılarına 

alüvyonlu toprak yığmaya ve körfezleri doldurmaya başladılar. Bu toprak bölgeye 

verimli topraklar kazandırırken limanları da doldurdu. Dolan ve işlemez olan 

limanlardan biri de Efes limanıydı. Liman bataklığa dönüşmüş ticaret durmuş ve 

sıtma can almaya başlamıştı. Kral Lysimaklos durumun farkındaydı ve mimarlarına 

Panayır Dağı ve Bülbül dağı arasındaki güzel vadiye bir kent kurmalarını emretti. 

Kent inşa edildi ama halk eski kentini bırakmak istemiyordu. Bunun iki nedeni vardı. 

Birincisi yeni kente kral karısının ismini vererek halkın değer yargılarını hiçe 

saymıştı. İkinci ve en önemli neden ise halkın eski kentlerinin yanında yaptırdığı 

yapımı 220 yıl süren ve dünya harikalarından biri olacak Artemis Tapınağını 

bırakmak istememesiydi. Lysimakos bugünkü kentin etrafına bir sur yaptırdı; fakat 

halk, gönül rızasıyla oturdukları yerleri elden çıkarmak istemediler. Bu nedenle o, bir 

yağmur sağanağını bekledi ve bundan yararlandı. Kenti su basacak şekilde lağımları 

tıkadı ve böylece halk yerlerini değiştirmiş olmaktan memnun kaldı. Lysimakos 

                                                 
189 C.Tokgöz, Efes, Tarih ve Arkeoloji, Ankara, 1959. 
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karısına atfen kente Arsinoe adını verdiyse de eski isim ağır bastı. Burada kurayla 

seçilmiş üyelerden oluşan bir senato vardı ve kentin her türlü işlerini idare eden, 

epikletos’lar (Danışma kurulu üyeleri) özel şekilde atanmış olan bu senatoyla 

işbirliği yapardı190 . 

Kral Lysimaklos, eski kentin kanallarını gizlice kapattırması ve ilk yağmurla 

beraber kenti su basmasıyla sıtmanın yanında bir de sel eklenince halk bundan 

sonraki 10 yüzyıl boyunca tarih sahnesinde yer alacak olan (III. Efes) yeni yerine 

taşındı. Kolophon ve Lebedos limanlarının da kapanmasıyla bu bölgede yaşayan halk 

da Efes’e göç etti. Kısa bir süre içinde Efes, Milet’i geride bırakarak bölgenin en 

gelişmiş ticaret merkezi ve en kalabalık kenti oldu. Hellenistik dönemde Efes 

Seleukoslar tarafından yönetilmiş M.Ö. 133 yılında Bergama krallığının Roma 

imparatorluğuna katılmasıyla bir Roma kenti olmuştur. M.S. I ve II.yüzyıllarda en 

parlak devrini yaşayan Efes, Roma imparatorluğunun ikinci büyük kenti ve 

Anadolu’da ki başkenti olmuştur. Bu devirde dünyanın en büyük ticaret ve  

bankacılık merkezi olmakla kalmamış bir din merkezi niteliği de kazanmıştır. M.S. 

IV. yüzyılın sonlarında liman tekrardan dolmuş sıtma tekrardan can almaya 

başlamıştı. Yapılan tapınak ve diğer dini mekanların deprem ve savaşlarda yıkılması 

ve onarılamamasının sonucu açıktı kenti besleyen ana damarlar ticaret ve turizm 

tıkanmıştı kent ölüme mahkumdu. Halk tekrardan dağlara ve yaylalara çıkıyordu. 

Yeryüzünün çok az şehrinde tabiat ve beşeri amiller önceleri şehrin kuruşluna 

fevkalâde elverişli şartlar arz ederken, şehrin gelişmesini takip eden devrelerde yine 

aynı amiller bu defa aksi yönde tesir etmişlerdir191 . 

Roma İmparatorluğu zamanında Küçük Menderes’in denize döküldüğü yer 

şehirle bir hizada idi şimdi ise şehir harabesinin 6 km batısına nehrin getirip denize 

döktüğü kalıntılar, daha eski zamanlardan beri topoğrafik değişikliklere sebep olacak 

kadar ehemmiyetli idi. Şehrin yeri bir defadan fazla değişmiştir. Buna nazaran şehir 

1,5 km kadar körfezin yukarısına alınmış ve Küçük Menderes’in taşmasından 

kurtulmak için şimdiki Selçuk kasabasının doğu tarafında bulunan Artemision 
                                                 
190 Strabon, a.g.e., 2000, s.196. 
191 Süha Göney, a.g.e.,1975, s.323. 
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mıntıkasına yerleştirilmişti. Hellenistik devirde Küçük Menderes’in taşmaları bu 

mıntıkaya ulaşınca iskan yerleri tekrar değiştirilmiş ve körfezin aşağısına doğru 

alınmıştı. Böylece Panayır dağı ve Bülbül dağı mıntıkasına yerleştirilmişti.  

İranlılar zamanında Efes deniz üssü haline geldi ve şehrin İranlılarla 

birleşmesi şehre büyük bir hinterlant kazandırdı. İranlılar zamanında İzmir bir kasaba 

haline düştüğü için Foça Batı Anadolu’nun İran tarafından zaptından sonra ahalisinin 

büyük bir kısmını kaybettiğinden, Milet ise tahrip olduğundan Kral yolunun Ege 

sahilindeki son noktasını Efes teşkil ediyordu. Bu yüzden de batı sahilinde esas 

merkez Efes oldu. Fonksiyonel gelişmenin bir safhası da Hellenistik devirde başladı 

ve bütün Roma devrinde devam etti. Bu safha yer değişmesi ile başladı İzmir’de M.Ö 

334 senesinde körfezin doğu köşesinde Efes’te 290 senesinde Panayır ve Bülbül 

dağında Hellenistik devirde  doğuya doğru yayılma esnasında her iki ana yolun 

kenarında sıra halinde şehirlerin de kuruluşuna sebep olmuş, güneydeki yol 

kenarında Tralles, Nysa, Antiocheia, Laodikeia, Klossai ve Apameia kuzeydeki yol 

da ise Sard, Philadelphia  zikrolunabilir. 

Efes hinterlandının  önem kazanması ve transit nakliyatın artması üzerine 

gerek Hellenistik devirde gerekse Roma devrinde baş rolü oynuyor ve ulaşım 

ekonomisi  bakımından Batı Anadolu’nun en önemli şehri vasfını taşıyordu. Bunun 

başlıca sebebi; Büyük Menderes üzerinden giden güney yolu en kısa olduğu için 

önemi vardı, Büyük Menderes vadisini takip eden yol, nehrin kuzey kıyısını takip 

ediyordu çünkü güney kıyıda nehre katılan bir çok çaylar vardı ve yol buradan 

giderse tekrar bunların üzerinden köprü yapmak icap ederdi. Yol nehrin kuzeyini 

takip ettiğine göre Büyük Menderes vadisinde suların taştığı zamanda ancak bir geçit 

üzerinden Efes’e gelinebilirdi. Küçük Menderes vadisinde mahalli ticaret merkezi 

olma fonksiyonu, Hellenistik ve Roma devirlerinde şehrin transit ticareti ve nakliyat 

fonksiyonunu kaldırmıştı. Öneminin artmasına diğer bir sebepte Hadrianus 

zamanında Bergama yerine Asya eyaletinin baş şehri olmasıdır. Bizansın’da doğu 

Roma imparatorluğunun baş şehri olması, sonra da burada Bizans imparatorluğunun 

teşekkül etmesidir. Bu suretle İç Anadolu’ya transit ulaşımı bakımından Roma için 
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İzmir ve Efes’in önemi kalmıyor  ve bu şehirler ancak mahalli birer ticaret merkezi 

oluyor 192. 

M.S. IX. yüzyıla kadar kente uzak bir mahalle niteliğindeki St.Jean kilisesi 

çevresi bu tarihten sonra kentin merkezi oldu ve kent bu çevrede gelişti.Yeni kentin 

tüm binaları Efes’ten getirilen taşlarla yapılmıştı. Antik Efes bir taşocağı görevini 

görüyordu. Yeni kentin adı “Ayasuluğ” idi. Şehre, Ayasuluk adının verilmesine 

sebep olan ve uzun süre burada yaşayan hatta burada öldüğü kabul edilen 

Yuhanna’nın Efes’e ne zaman geldiği kesin olarak bilinmemektedir. Sasa Bey  

tarafından 24 Ekim 1304 senesinde fethedilmiş ve bu fetihle beraber Türkler Batı 

Anadolu kıyılarındaki hakimiyetlerini güçlendirmiştir. Ayasuluğ daha sonra bölgeye 

gelen Aydınoğlu Mehmet Bey’in Sasa Bey’i mağlup etmesi ile Aydınoğulları 

hakimiyetine girmiştir. 1390 senesinde ilk defa Osmanlı hakimiyetine giren şehir, 

Ankara Savaşını müteakiben beylik sahalarının  yeniden eski beyliklere teslim 

edilmesi sırasında tekrar Aydınoğullarına verilir. 1424 senesinde ise, bu sefer kesin 

olarak Osmanlı hakimiyetine girer.  

XIV.yy’ın ikinci yarısına ait bir kaynağa göre, Ayasuluk’da pek çok 

Hristiyan tüccar vardı. Bütün ülkelerle ticaret yapılıyordu. Orta Asya ve 

Tataristan’dan bile ticaret eşyası geliyordu. Bununla birlikte kent siyasi olarak 

Türkler’in elinde olmasına karşın ticari sahada büyük bir ağırlıkla Levantenler’in 

kontrolündeydi. Levantenler XIV. yy’ın son çeyreğine kadar Ayasuluk -bugünkü 

Selçuk- üzerinden muazzam ölçülerde ticaret yaptılar. Ticaretten yeterli payı 

alamayan Türkler’in gelirleri ve hayat standartları ise gittikçe düşüyordu.Yüzyılın ilk 

yarısında  İbn Batuta’nın tasvirini yaptığı Aydın Beyi’nin saraylarının ihtişamı çok 

gerilerde kalmıştı. Esasında asrın son çeyreğine doğru Levanten ticaretinin bir 

bölümünün tekrar Mısır üzerine kayması XV. asrın başlarında artık kenti Levantenler 

açısından da ikinci derecede bir konuma düşürdü 193. 

                                                 
192 R.Stewig (Çevirenler R.Turfan-M.Şevki Yazman) Batı Anadolu Bölgesinde Kültür Gelişmesinin 
Ana Hatları, İ.T.Ü  Mimarlık Fakültesi Şehircilik Enstitüsü, 1970, s.73. 
193 İlhan Erdem, “XIII-XIV.Yüzyıllarda Akdeniz Ticaretinde Selçuk”, I.Uluslararası Geçmişten 
Günümüze Selçuk Sempozyumu, 1997, Selçuk, s.298. 
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Netice olarak Ayasuluk; XIII. yy’ın sonlarından XIV.yy’ın ortalarına kadar 

yaklaşık 80 yıl her yönden parlak bir dönem geçirdi. Bu Türkler’in yöreye hakimiyet 

sağladıkları bir dönemdi. Bölgeye gelen Türklerle beraber Efes’in yerli halkı 

azınlıkta kalmış kimi bu çevrede oturmaya devam ederken kimi de göç etmiştir. XV. 

yüzyıldan sonra tarih artık ne Efes’ten ne de Ayasuluğ’dan bahseder olmuştur. XV. 

yüzyıldan sonra gerek Efes gerekse Ayasuluğ ticari ve dini önemini yitirmişti. 

Kiliseler yıkılmış, camiler harap olmuş ve kentin bir hac merkezi olarak hiçbir 

özelliği kalmamıştı. Çünkü M.S 431 yılında üçüncü ökümenlik konsili Efes’te 

toplanmış. Efes konsilinde Hz. Meryem’in durumu tartışılmış ve İsa’nın Tanrı’nın 

oğlu olduğu kabul edilmiştir. 449 yılında başka bir konsil toplanmış ve Hz. İsa’da iki 

tabiatın varlığı inancını reddetmiştir. Kilise tarafından kabul edilmeyen bu konsil 

“Efes Haydutluğu” diye adlandırılmıştır. Hristiyanlara göre “yedi uyurlar” la ilgili 

olay da Efes’te geçmiştir.  Milattan sonra 448 yılında Efes’te Panayır Dağı eteğinde 

bulunduğu kabul edilen cesetlerle alakalı olarak ortaya çıkan Efes’in “yedi uyurlar” 

hadisesi, Kur’ân-ı Kerimde Ashâb-ı Kehf kıssasıyla ilgili olarak İslâm kaynaklarında 

da geçmiştir .  

Efes ölü bir kent haline gelip, Ayasuluk bataklık olunca, sivrisinek ve sıtma 

hastalığı, kent halkını göç etme zorunda bıraktı. Efes terk edilince İzmir ve Kuşadası 

gelişti. Efes’ten kaçışın sebebi işsizlik ve sıtma idi. Fakat her şeye rağmen Efes’i terk 

etmek istemeyenler vardı. Bunlar dinsel geleneklerine bağlı koyu Hristiyan 

Rumlardı. Kendileri için kutsal sayılan bu topraklardan ayrılmak istemeyen birkaç 

yakın dost ve akraba Rum güneydeki dağlar üzerinde orman içinde şirin bir doğa 

parçasına yerleştiler. Böylece Şirince’de ilk yerleşmeler 19.yy.ın ilk yarısında 

başlamıştı. Rahatları kaçmasın diye halk “köyün nasıl?” diye soranlara “Çirkince” 

diyor ve köye göçü engellemeye çalışıyordu. İşte bundan dolayı köyün adı Türkler 

arasında “Çirkince” idi. Çirkince’de halk, tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordu. 

Çirkince, 1890’da Vital Cuinet Aydın vilayetinin İzmir sancağı, Kuşadası kazasına 

bağlı olduğunu yazmıştır. Cumhuriyetle birlikte gelişen Ayasuluk, Akıncılar adıyla 
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ilçe merkezi yapılınca Çirkince yine İzmir iline bağlı, ilçenin bir köyü durumuna 

geldi194 .  

Bölgenin en önemli ticaret merkezi İzmir’di ve ticaret İzmir’de Rumların 

elindeydi. Rumlarla civar köylerde oturan Türkler arasındaki ilişkiler çok iyiydi195 . 

Fakat bölgede Türk-Yunan dostluğu 1912 Balkan Savaşıyla büyük ölçüde bozuldu. 

Rumlardan bazıları Türklerin yanında savaşırken bazıları da kaçıp Yunan tarafında 

savaşa katıldılar. Savaşın bitmesi Türk-Rum dostluğunu geri getirmedi. Hatta Yunan 

ordusunun Anadolu’ya çıkması Çirkince köylüleri arasında sevinç yarattı. Fakat 

savaşta Yunan ordusunun yenilgiye uğramasıyla Çirkince’den ve diğer köylerden 

İzmir’e göç başladı ve Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Çirkince’de kimseler 

kalmamıştı. Kurtuluş Savaşı sonrası Çirkince’ye Yunan adasından getirilen Türk 

göçmenler yerleştirildi ve adı “Şirince” olarak değiştirildi. 

Günümüzde, Şirince deresi’nin ayırdığı iki mahalleden oluşan Şirince, 

geleneksel yerleşim dokusunu korumuş, doğal ve kültürel güzellikleriyle önemli bir  

turizm merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir. 

2.3.3.1.2. Metropolis 

Metropolis adı Hellen dilindedir; birinci anlamında bir yörenin “Ana kent” ini 

yani en büyük, en önemli, bu yüzden de kilise örgütünde metropolitik merkezi 

sayılmış kentini anlatır; ikinci anlamında da böyle bir büyüklük iddiasını hiç 

gütmeksizin, kentin Ana Tanrıça tapkısı merkezi olduğunu, oradaki halkın baş 

tanrısının/tanrıçasının Ana Tanrıça olduğunu anlatır yani “Ana Tanrıça Kenti” 

demeye gelir. İonia’da ki Metropolis kentinin adı ve Phrygia’da ki iki Metropolis 

kentçiğinin adı bu sonuncu anlamındaydı 196. Kente ismini veren Ana Tanrıça Meter 

Gallesia’ya ait Uyuzdere mevkiindeki kutsal mağara, kazıların ilk yıllarında 

araştırılmış ve çok sayıda kırık pişmiş toprak Ana Tanrıça heykelciği bulunmuştur197. 

                                                 
194 Şükrü Tül, Şirince, Ege Yayınları,1997, s.15. 
195 Dido Sotiriyu, Çev. Atilla Tokatlı, Benden Selam Söyle Anadolu’ya, İstanbul Alan Yayıncılık, 
1992. 
196 Bilge Umar, a.g.e., 2001, s.161. 
197 Recep Meriç, Metropolis Ana Tanrıça Kenti, İstanbul, 2003, s.18. 
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İonia’daki kent, ilçe merkezi Torbalı kasabasının tarihsel öncülü, atasıdır ve 

onun güneybatı yakınında, asfalt yüzeyli bir yolla gidilen Yeniköy ve Özbey köyü 

arasındaki az yüksek tepenin üst düzlüğüyle ovaya bakan yamacına yayılmaktaydı. 

Eski yerleşim ile yeni yerleşim arasındaki bağlantının, Torbalı adına yansıdığı yani 

Torbalı adının Metropolis adındaki Tropolis bölümünden gelmiş bulunduğu, pek 

güçlü olasılıktır. Hristiyanlık döneminde oradaki yerleşimin resmi adı elbette 

değişikti, Ana Tanrıça tapkısına işaret eden Metropolis adının  kullanılması 

olanaksızdı; bu yüzden, kentin İzmir’den 30 mil uzaklıkta olduğunu belirtir yolda, 

Trianda/Triakonda (=otuz) adı, resmi ad olarak kullanılmıştır198 . 

Metropolis adıyla tanıdığımız şehir, özellikle Hellenistik çağda ve Roma 

egemenliği çağında önem kazanmış, bayındırlaşmıştı. Romalılar döneminde Küçük 

Menderes havzası ticaret ve medeniyette Ege’nin en önemli merkeziydi. Ticari 

faaliyetlere ehemmiyet verilmesinden dolayı havzanın bir çok yerinde kervansaray 

vazifesini gören ve zamanla genişleyen önemli merkezlerden biri de İzmir-Efes 

arasında kervanların konaklama yeri olan ve bugünkü Torbalı’nın 10 km 

güneybatısındaki Metropolis’tir. Ovaya hakim bir tepe üzerinde kurulan bu şehrin 

Bergama Krallarından ya da Seleukos Krallarından biri eliyle kurulduğu yaygın kanı 

idi, oysa Prof.Dr.Recep Meriç’in orada yaptığı kazılarda, üzerinde Hitit 

Hiyeroglifleri denen Luvi yazısı simgeleri bulunan bir mühür çıkarılması, kent  

tarihçesinin  İ.Ö 2. bin yıla uzandığını kanıtlamıştır. Daha eski çağların, adını 

bilmediğimiz önemsiz yerleşimi, Hellenistik çağda geliştirilip kent düzeyine 

yükseltilmiş ve adına Metropolis denmiş olmalıdır.  

Metropolis, savunma güvenliği açısından uygun bir mevkide ve verimli bir 

ovanın kenarında kurulmuş olup Smyrna, Ephesos gibi dönemin önemli merkezlerine 

ulaşım kolaylığı nedeniyle önem kazanmıştır. Strabon,  Metropolis’in Ephesos’tan 

120 stadia (22 km kadar) uzaklıkta bulunduğunu ve burada nitelikli şarap üretildiğini 

belirtmekle yetinir. Arkeolojik kazılar ise ancak 1989 yılında, Prof. Dr. Recep Meriç 

başkanlığında başlamış olup günümüzde de devam etmektedir. Metropolis’de 

üretilen zeytinyağı, şarap, tahıl, canlı hayvan gibi ürünlerin özellikle Efes’e 

                                                 
198 Bilge Umar, a.g.e., 2001, s.161. 
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pazarlandığını gösteren sağlam bir kanıt, Küçük Menderes üzerinde kurulan ve 

işletimi kente ait olan liman tesisidir. Dönemin dünya pazarlarından bu liman 

aracılığıyla Efes gibi büyük bir kente gelen malların Metropolis’e de getirilip 

satıldığı düşünülmektedir199 . 

Bu kazılarda kentin geç Hellenistik çağda yüksek bir bayındırlık, zenginlik 

düzeyine yükseldiğini göstermiştir. O dönemde kent yalnızca tepe üstü düzlüğüne ve 

bir de onun altındaki yamaçta teraslanmış bölümlere yayılıyordu. Kalın sur duvarları 

kenti çevrelemekteydi. Kazılarda bulunan tiyatro ile stoa, bu dönemden kalmadır. 

Kent alanındaki en etkileyici kalıntı, akropolis’in güneydoğu eteğinde 

bulunan tiyatrodur. Bunu 8000-10000 seyirci alabileceği hesaplanmıştır.Yapı 

Hellenistik çağda inşa edildiğinden doğal olarak Roma değil Hellen tiyatroları 

planını gösterir; ancak Roma egemenliğinin İmparatorluk döneminde hayli kapsamlı 

bir onarım ve yenilemeden geçmiştir200 . 

Hellenistik çağın bir diğer önemli yapısı, stoa ise, akropolis’den aşağıya 

doğru uzatılmış olan ve kentin geç ortaçağda doğu yamaçtaki bölümünü çevreleyen, 

olasılıkla Laskarisler zamanında (13.yüzyıl ilk yarımı) yapılmış surlarının aşağı 

ucuna kuzeydoğu köşesine bitişiktir. 50 m. kadar uzunluğu vardır. Oradaki kazılarda 

Dor düzeninde iki sütun bulunduğuna göre, stoa Dor düzeninde idi. Aynı yerde 

birçok heykel parçası çıkarılmıştır. Selçuk müzesine gitmemiş buluntular, eski bir 

okul yapısı olan “Kazı Evi”nde saklanmaktadır201. Günümüzde, kazılar Ege 

Üniversitesi Arkeoloji bölümü, Torbalı Belediyesi ve Philip Morris/Sabancı’nın 

katkılarıyla devam etmektedir.  

2.3.3.1.3. Hypaipa 

Hypaipa, İzmir ilinin 120 km. kadar güneydoğusunda, bugünkü Ödemiş 

ilçesinin 4-5 km. kuzeyinde yer almaktadır. Strabon, Plinius, Tacitus, Pausanias ve  

Ovidius gibi antik yazarların verdikleri bilgiye göre, Lydia bölgesinde, Kaystros 

                                                 
199 Recep Meriç, a.g.e., İstanbul, 2003, s.22. 
200 R. Meriç, a.g.e., 2003, s.66. 
201 Bilge Umar, a.g.e., 2001, s.161. 
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(Küçük Menderes) kırlarında, Sardes (Sart) kentinin güneyinde ve Aipos dağının 

(Datbey) eteğinde, Tmolos dağının (Bozdağ) güney yamacında kurulmuş bir 

kenttir202 . Bugün üzerinde Ödemiş ilçesine bağlı Datbey/Günlüce köyünün 

kurulduğu eski Hypaipa, bir çay yatağı tarafından iki kısma ayrılmıştır. Doğudan 

Hierapolis, Tripolis ve kuzeyden Tmolos üzerinden Sardes' ten gelip Ephesos (Efes) 

kentine giden en kısa ulaşım yollarının üzerinde bulunması ve Kaystros vadisinin 

hemen hemen en büyük kentlerinden biri olması, Hypaipa’nın antik çağda Lydia 

bölgesinin önemli bir merkezi olduğunu açıkça göstermektedir203. Tmolos Dağı’ndan 

Kaystros Ovası’na inerken Hypaipa kentiyle karşılaşıldığına Strabon’da işaret 

eder204. Ephesos’un hinterlandı olan Kaystros vadisinde kurulmuş bulunan kent, 

hemen hemen bu vadiye değin uzanan Ephesos topraklarının sınırı üzerinde bulunur. 

Bereketli Küçük Menderes Havzası içinde kurulmuş bulunan şehrin, en eski 

tarihi ve kuruluşu hakkında bilgilerimiz yok denecek kadar azdır. Yukarıda adını 

yazdığımız antik yazarlar, eserlerinde coğrafi konumu bakımından Hypaipa’ya 

değinmemişler, kent hakkında ayrıntılı hiçbir bilgi vermemişlerdir. Bunun nedenini 

şu şekilde açıklayabiliriz: Hypaipa, yakın çevredeki Sardes’e kıyasla ikinci derecede 

önemli olan bir kenttir. Zira bilindiği gibi, Sardes aynı zamanda, M.Ö. 6. yüzyılın 

ortalarına değin Lidya krallığının başkentliğini de yapmıştır. Bunu izleyen Pers, 

Hellenistik, Roma ve Bizans çağlarında Sardes yine bölgenin en ilgi çeken kenti 

olarak önemini korumuştur. Bu sebebten Hypaipa gerek antik yazarlar ve gerekse 

modern seyyahlar tarafından fazla söz konusu edilmemiştir.  

Tmolos dağlarının güney etekleri üzerinde yer alan  Hypaipa adı Grek 

mitolojisinde Tmolos dağının bir nymphası ve aynı zamanda Dionysos’un beslemesi 

olarak geçen Hippa ile ilgili olmalıdır. Diğer taraftan, Hypaipa’nın Magna Mater’e 

verilen lakaplardan bir tanesi olması da kentin tarihi bakımından önemlidir205 . 

                                                 
202 Besim Darkot, Birgi, İslâm Ansiklopedisi 2 (1943), s.632. 
203 Veli Sevin, “Batı Anadolu’nun Az Bilinen Antik Bir Kenti Hypaipa Tarihi Üzerine Bir Araştırma”  
İ.Ü. Edeb .Fak. Tarih Dergisi Sayı 28-29, 1975, s.41. 
204 Strabon, a.g.e., 2000, s.173. 
205 Z.Taşlıkoğlu, Tanrı Apollon ve Anadolu ile Münasebeti, İstanbul, 1954, s.46. 
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Bir çok antik yazar Antik Çağda kentin önemli bir yün dokuma ve boyama 

merkezi olduğunu ve eski çağda Lydia bölgesinde yün işçiliğinin önemli bir yer 

olduğunu belirtir. Pliniusa göre yünü boyamayı Sardes halkı bulmuştur. Bugünkü 

Ödemiş ve civarının yakın zamanlara kadar Boyalık adını taşıdığı ve bu adın da bu 

civarda çok olan kök boya bitkileri sebebiyle verildiği halk arasında söylenmektedir. 

Lydia bölgesinde yüncülüğün ilk Bizans çağına kadar önemini korumuş olduğunu 

1958 yılı Sardes kazıları göstermiştir. Sardes’te, içlerinde kükürt bulunan havuzlar 

gün ışığına çıkartılmıştır ki, bu havuzlar, koyun yünlerinin temizlenmesinde 

kullanılıyordu 206. 

Hypaipa’da bulunan Lydce yazıtlardan anlaşılacağı üzere, kent Lydia krallığı 

zamanında var olup, ünlü Lydia yüncülük merkezlerinden birini belki de en 

önemlisini teşkil etmekteydi. Ancak yazıtlar haricinde, kaynaklar şimdilik Lydia 

krallığı zamanında kentin var olduğuna dair hiçbir ipucu vermemektedir 207. 

Kentin hangi tarihte kurulmuş olabileceği hakkında şimdilik hiçbir bilgimiz 

yoktur. Hypaipa adına ise ilk kez 1. yüzyıl coğrafyacılarından Strabon  eserinde 

Tmolos Dağı’ndan Kaystros Ovası’na inerken Hypaipa kentiyle karşılaşıldığına 

işaret eder208 . Üzerinde kentin adının  geçtiği yazıtlar ise M.S. 2. yüzyıl sonları veya 

3. yüzyıl başlarına tarihlendirilmektedirler. Ancak bu duruma bakıp da, Hypaipa’nın 

en erken 1. yüzyılda kurulmuş  olabileceğini sanmamak gerekir. Çünkü, kesinlikle 

bilinen bir şey varsa o da kentin M.Ö. 6 yüzyılın ikinci yarısı içinde ve Pers 

imparatoru Kyros çağında var olduğudur. Persler Hypaipa’da büyük kutsal alanlar 

tesis ettiklerine göre de buranın daha Lydialılar çağında önemli bir dini merkez 

olduğu ortaya çıkar. 

Lydia krallığının son hükümdarı Kroisos’un M.Ö. 547 tarihinde Pers kralı 

Kyros tarafından önce Halys’te (Kızılırmak) ve kısa bir süre sonra da Sardes’te 

yenilgiye uğramasıyla bütün bölge Pers imparatorluğunun egemenliği altına girdi. 

Lydia krallığı zamanındaki durumu hakkında pek bilgimiz olmayan Hypaipa, Pers 

                                                 
206 V. Sevin, a.g.e., 1975, s.43. 
207 V. Sevin, Hypaipa, Meydan Larousse 6 (1971), s.103. 
208 Strabon, a.g.e., 2000, s.173. 
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egemenliği çağında adını duyurmaya başlamış ve Persler tarafından kutsal bir alan 

olarak kabul edilmiştir. Nitekim Kurupedion (daha sonraları Hierokaisareia)  ve 

Hypaipa’da kurulmuş olan iki büyük Pers kutsal alanı, bu kesimlerde İranlıların’ da 

yerleşmiş olduğunu açıkça göstermektedir209 . 

Lydia bölgesinde Pers egemenliğinin en belirgin etkisi kült alanında 

olmuştur. Örneğin Küçük Asya Ana Tanrıçası ile akraba olan Pers tanrıçası Anahita , 

Anaitis, Persike Thea ve Artemis Persike adlarıyla geniş kütleleri etkisi altına 

almıştır . Her iki kült yerinin önceleri Pers “Ateş kültü” ne hizmet etmiş oldukları ve 

Lydia bölgesinin Ana Tanrıçasına benzeyen tanrıça Anaitis’in ancak çok sonra bu 

kült yerlerinin sahibesi olduğu kabul edilebilir. Hypaipa, Hippa adından da 

anlaşılacağı gibi bizzat Lydia Ana Tanrıçası adına kurulmuş bir kent olup, Persler 

burayı ellerine geçirince, Lydialılar çağından kalma kutsal alanlarla karşılaşmışlar 

muhtemelen kendi tanrıçalarına çok benzeyen eski Lydia Ana Tanrıçası’nın kutsal 

alanlarını  aynen veya az bir değişikliğe tabi tutarak kullanmışlardır210 . 

Her ne kadar Heredot’ta adı geçmemesine rağmen, M.Ö. 5. yüzyılın 

başlarında var olduğu kesinlikle bilinen kentin M.Ö.499 yılındaki “İonia İhtilali” 

sırasında, Pers satraplık merkezi Sardes   üzerine yürüyen Grekler tarafından tahrip 

edildiği kabul edilebilir. Çünkü İonlar, Ephesos kentinden yola çıkarak, Kaystros 

ırmağı boyunca ilerlemişler ve Hypaipa üzerinden Tmolos dağlarını aşarak Sardes’e 

ulaşmışlardır. Perslere karşı yapılan bu isyan sırasında, Pers kutsal alanı olarak 

tanınan Hypaipa’nın da isyancılar tarafından tahrip ve yağma edilmiş olması gayet 

doğaldır. Çünkü Sardes’in güneye açılan kapılarından birini teşkil eden Hypaipa ele 

geçirilmeksizin Sardes’e yürümek olanak dışıdır. Kentteki Pers egemenliği M.Ö.334  

yılına değin devam etmiştir211 . 

M.Ö. 334 yılında Büyük İskender tarafından fethedilen Lydia bölgesi ve 

kentleri İskender’in ölümünden sonra, Selevkidler’in eline geçmiştir (M.Ö. 280-190). 

M.Ö. 190 yılındaki Magnesia savaşıyla Bergama krallığını, daha sonra da (M.Ö.133) 

                                                 
209 Veli Sevin, a.g.e., 1975, s.45. 
210 Ramsey, a.g.e, 1960, s.111. 
211 Ramsey, a.g.e., 1960,  s.26. 
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Romalılar’ın idaresine geçen Hypaipa bu çağda genişlemiş ve bugün ayakta 

durabilmiş yapıların çoğu Roma çağında yapılmıştır. Fakat M.S. 17 yılında bir çok 

Batı Anadolu kentinin yıkılmasına neden olan depremden muhakkak ki, çok zarar 

görmüştür. Müthiş deprem felaketi muhakkak ki Hypaipa’yı da büyük ölçüde 

etkilemiş olmalıdır. Ancak kentin bu depremin yaralarını kısa bir süre içinde sardığı 

ve Batı Anadolu’nun en önemli şehirlerinden biri haline geldiği anlaşılmaktadır. 

M.S. 26 yılında yani 17 yılındaki büyük deprem felaketinden 9 yıl gibi kısa bir süre 

sonra, Asia’da, Augustus adına yapılacak eyalet tapınağının sahibi olabilmek için 

Roma’ya heyetler  gönderen 11 kent arasında Hypaipa da yer almaktadır. Hypaipa da 

dahil olmak üzere, bu 11 şehrin Asia eyaletinin en önemli kentleri oldukları 

muhakkaktır212 . 

Roma Çağındaki durumu hakkında bundan fazla bir şey bilmediğimiz kente 

ait Roma imparatorluk çağı sikkeleri gümüş olup, İmparator Augustus ile Salonia 

arasındaki devre tarihlenmektedir. Üzerinde Kaystros ırmağı, Anaitis, elinde bir Hera 

tasviri tutan Apollon, Asklepios, Dionyos, Zeus, Tyche ve Herakles tasvirleri yer 

almaktadır. Sardes kentiyle ortak çıkartmış oldukları birlik sikkeleri de mevcuttur213 . 

M.S.2.yüzyılda kentte yerli kültlerin yanında Hristiyanlık da gittikçe 

kuvvetlenmeye başlamıştır. Sasaniler ile Bizanslılar arasındaki savaşlar sırasında, 

Bizans imparatoru Heraklios çağında (610-641), Sardes gibi Hypaipa’nın da tahrip 

görmüş olması gerekir. Ancak bütün bu tahriblere rağmen kent önemini korumasını 

bilmiş ve önceleri, Hypaipa şehri piskoposu Ephesos metropolitine bağlıyken, Bizans 

imparatoru İsaakios II.Angelos (1185-1195) zamanında başpiskoposluk haline 

getirilmiştir. Hypaipa kenti muhtemelen 14.yüzyılın başlarında Aydınoğulları’nın 

orta Ege havzasında bir  devlet kurması üzerine metruk bir duruma düşmüş olabilir. 

Ancak bu konuda şimdilik pek açık bilgilere sahip değiliz. B.Darkot, Texier’e 

dayanarak, Aydınoğulları devletinin merkezlerinden birinin meydana getiren Birgi 

(antik Pyrgion veya Dios Hieron) kentinin  inşası sırasında Hypaipa’ya ait mimari 

                                                 
212 Strabon, a.g.e., 2000, s.173. 
213 Veli Sevin, a.g.e., 1975, s. 45. 
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parçalarından yararlanıldığını kesinlikle belirtmektedir214. Şehrin tahribi hakkında 

19. yüzyıl yazarlarından bazı bilgiler edinmek mümkün.  

Fransız mimar ve seyyah Ch.F.Texier bu konuda aynen şu bilgiyi 

vermektedir215 . “1840 yılında burada (Ödemiş’te) oldukça güzel ve büyük bir Rum 

kilisesi inşa edildi. Malzemenin en büyük kısmı, Hypaipa kenti harabelerinden 

getirilmiştir. Rumlar vakitlerinin bir kısmını, buradan malzeme temini işine 

ayırmışlardır. Hypaepa harabeleri bu yeni binalar yüzünden çok müteessir olmuştur. 

Yeni kilisenin tezyinatı için lazım olan malzeme, kentin bütün mermerlerini tahrip 

etmiş, gerek şeklinden ve gerekse ağırlığından dolayı taşınamayan mermerler de ya 

kırılmış yahut kireç ocaklarına atılmıştır..”. Görüldüğü gibi Texier, kentin özellikle 

Ödemiş’de yaşayan Rumlar tarafından tahrip edildiğini açık bir dille belirtmektedir. 

Cuinet’te eserinde, Hypaipa’dan bahsederek  kitabe ve eserlerin birçoğunun   

kaybolduğunu dile getirir 216. 

Bugün çok az sayıdaki toprak üstü kalıntıları daha çok geç Roma ve Bizans 

devirlerine ait olup, surlar tamamen Bizans çağı özelliklerini göstermektedir. 

Harabelerin kesinlikle saptanabilen tek yapısı ise, Akropolün batı yamacı üzerinde 

yer alan ve çapı 65 m.lik bir yarım daire olan tiyatro binasıdır 217. 

Görüldüğü gibi, Hypaipa’nın esas önemi çok büyük bir ihtimalle Lydialılar 

çağına değin giden bir yerleşme göstermesindendir. Çünkü bilindiği gibi, Lydia 

krallığı kentlerinin, başkent Sardes ve Küçük Menderes vadisindeki Tyrra (modern 

Tire) hariç hiç biri henüz tam olarak arkeolojik materyalle saptanabilmiş değildir218 . 

Ayrıca, Küçük Asya’daki Pers kutsal alanlarından birinin de burada kurulmuş 

bulunması, Hypaipa’ya ayrı bir önem kazandırmaktadır. Bu bakımdan Lydia 

krallığının, başkente yakın önemli merkezlerinden biri olması çok muhtemel olan 

Hypaipa’da kazı ve araştırmalar yapmak, Lydia kültür ve tarihine ışık tutacaktır.        

                                                 
214 Besim Darkot, a.g.e., 1943, s.633. 
215 Ch.Texier, Description de I’Asie Minor III, Paris 1870. 
216 Vıtal Cuınet, Turquıe d’Asıe, Paris, 1894, s.515. 
217 V. Sevin, a.g.e., 1975, s.51. 
218 V. Sevin, a.g.e., 1975, s.52. 
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2.3.3.2. Bugünkü Şehirler 

2.3.3.2.1. Ödemiş 

Küçük Menderes Havzası’nda, yerleşim tarihi oldukça eskiye inen ve 

günümüze ulaşamayan şehirlerden, sönmüş şehirler bölümünde bahsedilmiştir. 

Bugünkü şehirler başlığı altında, havzada yerleşim tarihi yeni olan şehirlerden 

bahsedilecektir. Bu bahse ise havzada beşeri ve iktisadi bakımdan lider olan Ödemiş 

şehriyle başlanmıştır. Sıralamada esas alınan kriterler; başta nüfus miktarı olmakla 

beraber  iktisadi faaliyetlerdeki canlılıktır.  

Şehirlerin kuruluş ve gelişmelerinde iklim, toprak, su ve jeolojik strüktür gibi 

tabii şartların büyük tesirleri görüldüğü gibi tarihi ve sosyal şartların da bu bakımdan 

geniş ölçüde rol oynamış bulundukları da müşahede edilir219 . Doğal çevre, insan ve 

onun eserlerinden oluşan bir mekan birimi olan şehirlerin kurulup, gelişmesinde 

özellikle doğal çevrenin yerleşme birimine sağladığı imkanların önemli bir yeri 

vardır. İnsan topluluklarının coğrafi çevre ile münasebetlerini inceleyen beşeri 

coğrafya’da tabiatın insan üzerindeki etkisi kadar insanın da tabiat üzerindeki etkisi 

son derece önemlidir. Ödemiş şehri anlatılırken; şehirlerin kurulup ve gelişmesinde 

geniş ölçüde rol oynayan doğal ve beşeri faktörler birlikte ele alınacaktır. 

Ödemiş, Küçük Menderes Havzası’nın doğu kesiminde, kendi adıyla anılan  

ovanın kuzey kenarında yer alır. Kuzeyinde Bozdağların, doğusunda Göçen ve Pınar 

dağlarının meydana getirdiği yüksek bir topoğrafyayla çevrilidir. Şehrin kurulduğu 

alan olan Ödemiş ovası, Küçük Menderes nehri ve adı geçen dağlardan inen kolları 

tarafından taşınan alüvyonlardan, birikinti konisi ve birikinti yelpazelerinden 

oluşmuştur.  

Şehrin kurulduğu yerin, çevresiyle ulaşımını olumsuz  yönde etkilemediğini 

aksine havzadaki diğer şehirlerle, yakın veya uzaktaki yerleşmelerle bağlantıyı 

kolayca sağlayabildiğini söyleyebiliriz. Ödemiş, batıya doğru uzanan havzanın 

güneybatısındaki Selçuk (Belevi) boğazından geçen yol aracılığıyla Büyük Menderes 

                                                 
219 İsmail Yalçınlar, “Türkiye’deki Bazı Şehirlerin Kuruluş ve Gelişmelerinde Jeomorfolojik 
Temeller”, İ.Ü.Coğrafya Enstitüsü Dergisi,Cilt 8,Sayı 16, 1967’den ayrı baskı, s.54. 
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havzasına bağlanır. Batıda Torbalı ovasını geçtikten sonra, kuzeye yönelen yollarla 

İzmir üzerinden Marmara bölgesine ulaşır. Ödemiş’in kuzeyinde Bozdağlar aşılarak 

Gediz havzasına ve dolayısıyla Salihli üzerinden Ankara’ya ulaşmak mümkündür.  

Geçmişten bugüne kadar şehirlerin kuruluş yerinin seçiminde  belirleyici 

özellikler; uygun bir iklim, tüm canlı hayatı için önemli olan su kaynaklarının varlığı, 

münakâle bakımından uygunluk ve müdafaa bakımından elverişli bir mevki olması 

olmuştur. Müdafaaya elverişli olma durumu, tarihin yakın zamanlarında asayiş 

düzeldikçe önemini kaybetmiştir.  

Şehirlerin kuruluş yerinin belirlenmesinde ilk sırada yer alan iklim özellikleri 

insan ve faaliyetlerini belirleyen en önemli doğal faktörlerden biridir. İklimin uygun 

olduğu yerler başta tarım faaliyetlerindeki verimi ve çeşitliliği arttırmakta dolayısıyla 

ekonomik faaliyetlerin canlılığıyla önemli miktarda nüfus bu alanlara çekilmektedir. 

Küçük Menderes Havzası’nın tümünde olduğu  gibi Ödemiş’te iklim, uygun koşullar 

sağlayarak şehrin kurulup, gelişmesinde etkili olmuştur. Sonuç olarak Ödemiş’te; 

yazların sıcak ve kurak, kışların ılık ve yağışlı geçmesi gerek sıcaklık gerekse yağış 

unsurları insanların yaşamını ve tarım başta olmak üzere diğer ekonomik faaliyetleri  

olumlu yönde etkilemiştir.  

Küçük Menderes Havzasına hayat veren, Küçük Menderes nehri, şehrin 

güneyinden geçmektedir. Kiraz ovasının doğusundaki dağlardan çıkan, Kadın, Çatak, 

Sulu, Ulu, Sırımlı derelerinin Kiraz ovasında birleşmesiyle meydana gelen Küçük 

Menderes nehri, kuzeyden güneye doğru akarak, Beydağ’dan  batıya döner ve kendi 

adıyla anılan ovanın genel olarak ortasından yoluna devam eder. Bozdağlar’dan 

gelen ve Küçük Menderes’i besleyen bir çok akarsu, Küçük Menderes nehrinde 

olduğu gibi yazın yağışın da azalmasıyla kurumaktadır. Şehir merkezinden geçen 

önemli bir akarsu yoktur.  

Bozdağlardan Ödemiş ovasına inen çok sayıdaki dere ve çay, yağışlı 

dönemlerde akış göstermekte ve ovaya ulaştıklarında yeraltı sularını 

beslemektedirler. Zengin tabansuyu şehrin su ihtiyacını karşılarken diğer yandan 
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şehrin güneyinden akan Küçük Menderes nehri sularıyla birlikte tarımda ihtiyaç 

duyulan suyu sağlamaktadır.  

Ödemiş çevresinde alüvyal topraklar I.sınıf tarım arazisi olarak asırlardan 

beri tarım alanı olarak kullanılmaktadır. Havzadaki diğer şehirlerde olduğu gibi 

Ödemiş’te varlığını bu verimli topraklara borçludur. Havza topraklarının tarımsal 

zenginliği şehirlerin gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Bu topraklarda yetiştirilen 

ürünler, Ödemiş’de ticaretin gelişmesini, daha çok tarım etkinliklerine dayalı 

sanayinin çeşitlenmesini sağlamıştır. Ancak yıllardır ekilen bu topraklarda üretimi 

arttırmak için kullanılan kimyasal maddeler, toprağı kirletmekle kalmayıp Küçük 

Menderes nehrinin kirlenmesine de yol açarak ciddi çevre sorunları gündeme 

getirmiştir. Alüvyal toprakların çeşitli yapı ve meskenlerle istila edilmesinin, tarım 

alanlarını daraltmakta olduğu unutulmamalıdır.  

Ödemiş’in yerleşim tarihinden bahsetmeden önce; yerleşim tarihine de ışık 

tutacak olan şehrin isminin nereden geldiğine dair çeşitli görüşlere yer vermeyi 

uygun buldum. Bugünkü Ödemiş’in bulunduğu yere boyalık denildiği ve halkın 

bugün kullanılan sentetik boyaların henüz kullanılmadığı zamanda elde ettiği doğal 

boyaları İzmir limanı aracılığıyla dünya pazarlarına ihraç ettiğidir. Görülüyor ki; 

Ödemiş’in kurulduğu alan, yakın zamanlara kadar kumaş boyacılığının ham 

maddesini meydana getiren kök boya bitkileriyle ün salmış bir yerdi220. Diğer bir 

görüş, Otamış (Otomak; tedavi, ilaç vererek hastalığı iyi etmeye çalışmak, tedavi 

etmek anlamındadır) sözcüğünün biçim değiştirmiş şekli olabileceğidir221. Başka bir 

görüş de Ödemiş adının, eski bir kültürün dilinden gelme adın Türk ağzına 

uydurulmasının güçlü bir olasılık olduğudur222. Ancak Prof. Dr. Faruk Sümer’in 

“Oğuzlar” adlı eserinde Ödemiş, Teke Türkmenlerinden bir oymağın adı olarak 

geçmektedir. Ahmet Refik, Anadolu’da Türkmen Aşiretleri adlı eserinde Ödemişli 

aşiretin Niğde taraflarından eski yerlerine gitmeleri konusunda yazılmış fermana yer 

vermektedir. Bu fermanda Ödemişli göçebe aşiretin Üçkapılı ve Hasan dağı 

                                                 
220 Veli Sevin, “Batı Anadolu’nun Az Bilinen Antik Bir Kenti Hypaipa Tarihi Üzerine Bir Araştırma”     
İ.Ü. Edeb.Fak. Tarih Dergisi, İstanbul, 1975, s.44. 
221 Behiç Galip Yavuz, Ödemiş’in Tarihi, Ödemiş, 1998, s.161. 
222 Bilge Umar, Türkiye’ deki Tarihsel Adlar, İstanbul, 1993, s.627. 
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yaylalarında yaylayıp, Niğde kazası ve diğer mahallerdeki ahalinin harmanları, bağ 

ve bostanları gasp ettikleri böylelikle ahaliyi zarara uğratmaları gerekçesiyle bu 

cemaatin eski yerlerine gönderilerek ahalinin kurtarılması maksadıyla verdiği fetva 

anlatılmaktadır223 . 

Ödemiş, Küçük Menderes Havzası’nda, tarihi eskilere inmeyen yeni 

kurulmuş şehirlerimizden biridir. XIV. yüzyılın birinci çeyreğinde yöreye Aydın 

Oğulları Beyliği egemenken, Ödemiş o sıralarda  bugün durak istasyonu çevresinde 

Süleyman köyü’ne bağlı altı hisse araziden bir parçaydı. 8-10 evlik bir çiftlikti ve 

halkı Rum asıllı 25-30 kişiden oluşmaktaydı. Diğer beş hisse arazisiyse Aydın oğlu 

Mehmed Bey tarafından bir komutanına tımar olarak verilmiştir. Sonradan bu çiftlik 

Beyliğin ikinci hükümdarı Gazi Umur Bey’in sancaktarı İlyas Bey’e verildi. Bu da 

“Nahiye-i Birgi” dir. Karye-i Süleyman Kadıka-i İlyas deyişiyle o devre ait bir 

vakfiyeden anlaşılmaktadır. Köy zamanla Aydın Oğullarıyla Osmanlılar arasında el 

değiştirdi. 1390 da Aydın Oğulları Beyliği, Osmanlı Sultanı I. Bayezıd tarafından 

ortadan kaldırılınca Aziz Bey’e verildiği bu yerin adı “Karye-i Otamış Tımar-Kadı 

Asker” olarak belirlenmiştir. O zaman 27 evden ibaret olan bu köy Birgi’ye bağlı 

serbest tımar olduğunu, daha sonra köyde vergi mükellefi 36 ev bulunduğunu, aynı 

tımar defterinden çıkarıyoruz224. 

Ödemiş köyünü içine alan Süleyman köyü Osmanlı Sultanı II. Murat 

zamanında son Aydın Bey’i Cüneyd’in ailesine bırakılmıştır. 1475’de Cüneyd 

Bey’in torunu Ömer Bey tarafından Fatih Sultan Mehmed’in veziri Gedik Ahmet 

Paşa’ya satılmıştır.  

991 (M.1583) tarihli Aydın Vakıflar defterinden, Aydın Livası, Birgi 

kazasındaki bazı köyler gibi Ödemiş’in de Mekke Hassı arasına alınıp, gelirinin 

vakfa verildiği anlaşılmaktadır. Bu durum Cumhuriyet yönetiminde aşar vergisinin 

                                                 
223 Ahmet Refik, Anadolu’da Türkmen Aşiretleri, İstanbul, 1930, s.206. 
224 Behiç Galip Yavuz, Ödemiş’in Tarihi, 1998, s.161. 
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kaldırılmasına kadar sürmüştür. Birgili Müftü Arif Efendi vakfiyesinde köyün adı 

“Otamış” diye yazılıdır225 .  

XVII. yüzyıl başlarında Ödemiş “Boyalık Tımarı” adıyla kayda geçmiştir. O 

tarihlerde bu yörede boya elde edilen meyan kökü yetiştirilir ve dış pazarlara 

satılırdı. Bu ürünün getirdiği gelir üzerine bir çok kişi buraya toplanınca, köy 

büyümeye başlamıştır. XVII. yüzyılda yöreye gelen Evliya Çelebi, Ödemiş veya 

Otamış’tan söz etmez. Bunu Ödemiş’in o zamanlar göze batmayan bir köy olmasına 

bağlamak olasıdır.  Ödemiş’in önce iri bir köy durumuna gelmesi ve sonra nüfusun 

hızla artması o sıralarda havzada özellikle doğu kesimde Ödemiş oymağı olarak 

bilinen ve göçebe yaşantılarıyla tanınan Türkmenler’in 1684’den başlayarak 

bugünkü Ödemiş’in sedanter duruma gelmesiyle olmuştur226. Bilindiği gibi, 

İslamiyet’i kabul eden Oğuzlar kâmilen Türkmen lakabını almışlardır. Bunlardan bir 

kısmı şehirlerde otururken bir diğer kısmı geçim vasıtası hayvan yetiştirmekten 

ibaret olduğundan bunlar bir yerde barınamazlar, mütemadiyen yer değiştirirlerdi. Bu 

sebeple bunlara da göçebe denirdi. Göçebelerde çadır halkının sayısız koyunu, sığırı, 

devesi, atı, kısrağı bulunurdu. Konar göçer yaşadıkları için Osmanlılar zamanında 

bunlara Yörük denilmiştir227 . Kuşadası, Birgi ve Ödemiş’de gördüğümüz Türkmen 

Mahalleri, şüphesiz yeni yerleştirilen göçebe Türklerin adlarına ithafen verilmiştir. 

Bazı kasabaların kuruluşları da, doğrudan doğruya Türkmenlerin yerleşmeleriyle 

alâkalıdır228 .  

1699’da Emmioğlu Hacı Hüseyin Ödemiş’e içme suyu getirmiş ve lonca 

yaptırmıştır. Ödemiş’teki Emmioğlu mahallesi onun adını taşımakta olup Ödemiş 

şehrinin en eski yerleşim yerlerinden biridir. Ödemiş’te ilk medrese 1700 yılında 

Helvacı Ömer Ağa tarafından yaptırıldı. 1702’de Hacı Mustafa Ağa tarafından 

Ödemiş’te Büyük cami yaptırıldı. Ödemiş hemen hemen bu caminin çevresinde 

şehirleşti229 .  

                                                 
225 Himmet Akın, Aydınoğulları Tarihi Hakkında Bir Araştırma, Ankara, 1968, s.99. 
226 Ahmet Refik, Anadolu Türkmen Aşiretleri, İstanbul, 1930, s.206. 
227 Asaf Gökbel ve Himmet Şölen, Aydın İli Tarihi, İstanbul, 1936, s.231. 
228 Tuncer Baykara, XIX.Yüzyılda Aydın Eyaleti, 1965, İstanbul, s.16. 
229 Behiç Galip Yavuz, Ödemiş’in Tarihi, Ödemiş, 1998, s.61. 
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1831 yılında Osmanlı imparatorluğunda yapılan nüfus sayımında Ödemiş 

kaza merkezi olarak görülür. Fransız gezgin Charles Texier  eserinde, Ödemiş’in 

nüfusundan bahsederek 8000’den fazla olduğundan bahseder. Nüfusun 1200’ü Türk 

hane, 700’ü Rum hane ve 40’ı Ermeni hane vardır230. Böylece 1840 yılında Ödemiş, 

Birgi’nin iki katı büyüklüğüne ulaşmıştır231. Texier’in Ödemiş hakkında verdiği 

diğer bilgiler ise şöyledir; “Bozdağ’dan inen selli büyük bir su, kasabayı bütün 

genişliğiyle dolaşarak sokakları da sular. 1840 yılında burada, oldukça güzel 

manzaralı büyük  bir Rum Kilisesi yapıldı. Malzemenin en büyük kısmı, buraya 

yalnızca bir fersah mesafede olan Hypaepa şehri harabelerinden getirilmiştir. 

Rumlar, zamanlarından bir kısmını buradan malzeme çıkarmaya ayırmışlardır. 

Rumlar’ın bağışladıkları paradan ancak dekorasyon için yararlanıldı. Bir kısım 

keresteyle işçiler dışarıdan geldiler. Binanın görüntüsü, onun gerçekten harcanan 

paradan fazla bir masraf ve gayretle meydana getirildiğini gösterir. Hypaepa  

harabeleri, bu yeni binalar  yüzünden çok etkilenmiştir. Çünkü eski anıttan kalan bir 

kısımda yeni kilisenin dekorasyonu için mermer taşlarından büsbütün ayrılmıştır. 

Gerek ağırlığından, gerek şeklinden dolayı götürülemeyen mermerlerde ya kırılmış, 

yada kirece  dönüştürülmüştür. Bilindiği üzere Ödemiş, bir gnays arazi üzerinde ve 

dolayısıyla kalker dediğimiz kireç taşının çok az bulunduğu bir yerdedir. 

Hypaepa’nın bütün kitabe mermerleri, döşeme yada kaplama olarak kullanılmış ve 

papazlardan hiçbiri merak edip de bir tekini bile kopya etmeyi düşünmemiştir. 

Kazılan yerlerde bir Venüs heykeli bulunarak Ödemiş’e götürüldü; Rum 

okulunun merdivenine dayanak olarak kullanıldı. Bu heykel, sanatının iyi 

dönemlerine aittir; başıyla gerdanı yoktu; omuzları kesik yerine bakılırsa başı alınmış 

ve götürülmüştür. Yakındaki bir duvarın içinde, Hypaepa’dan getirilmiş iki kitabe 

okunur. Yalnız bu iki  kitabeyi bozmamışlardır.”  

1831’de Osmanlı İmparatorluğunda yapılan ilk nüfus sayımını gösteren 

eserde; Aydın sancağına bağlı kazalar içinde Güzelhisar başta olmak üzere “Tire, 

Bayındır, Ödemiş, Birgi, Ayasuluğ, Alaşehir, Nazilli, Yenişehir, Aydın, Salihli, 

                                                 
230 Charles Texier, Description de I’Asie Mineure, Paris, 1849, s.10. 
231 Rahmi Hüseyin Ünal, Birgi, Ankara, 2001, s.50. 
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İnegöl, Baylambolu, Amasya” adları da bulunmaktadır. 1867’de Vilayetler İdaresi 

kanunuyla Osmanlı İmparatorluğu’nun, mülkî taksimatı değişmiş ve eski eyalet 

taksimatı kaldırılarak vilâyet, sancak, kaza, ve nahiye teşkilatı kurulmuştur ki, bu 

yeni değişmede vilâyet merkezi İzmir olarak kalmış, eyaletin eski adı yine Aydın 

vilâyeti olmuştur. Buna göre Aydın vilâyeti mülkî idare bakımından İzmir, Saruhan, 

Aydın, Denizli ve Menteşe namlarıyla beş sancağa ayrılmıştı. Bu yeni teşkilatta 

İzmir sancağı, Nefs-i İzmir, Bergama, Menemen, Foça, Ödemiş, Urla, Çeşme, 

Kuşadası, Seferihisar, Tire, Bayındır kazalarını ihtiva etmekteydi232. Ödemiş’te ilk 

Belediye Teşkilatı 1876’da kuruldu. 

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) sonucunda Balkanlardan 

Anadolu’ya göçen Türk ailelerinin bir kısmı Ödemiş şehrine yerleştirildiği gibi, aynı 

savaş sonunda Rusya’da oluşan bir takım siyasal olaylar nedeniyle Kırım’dan 

Anadolu’ya gelen bazı Türk aileleri de Ödemiş’e gelmişlerdir. Bunlar şimdiki 

Üçeylül mahallesi Kırımlı sokağın olduğu yeri satın alarak karşılıklı evler yapıp bir 

sokak oluşturmuşlar bugün dahi bu sokağın adı Kırımlı Sokak olarak 

kullanılmaktadır.  

1858 yılında inşasına başlanan İzmir- Aydın demiryolu hattının,1860 yılında 

havzanın güneyinde Selçuk, oradan da Aydın’a bağlanmasıyla Küçük Menderes 

Havzası’nın bütününde büyük bir değişim yaşanmış ve 1888’de Torbalı’dan ayrılan 

hattın, Bayındır ve Ödemiş’e kadar uzanmasıyla Ödemiş’te bu değişimden 

etkilenmiştir. İzmir’e bağlanan bu demiryolu hattıyla beşeri ve iktisadi faaliyetler 

hızla gelişmiş ve nüfusu hızla artan Ödemiş bir zamanların en önemli şehirlerinden 

biri olan Birgi’yi geçmiş, Birgi, Ödemiş’in bir nahiyesi olmuştur.  

1892’de Ödemiş’in kuzeyinde Salihli ve Kasaba (Turgutlu) kazaları, 

doğusunda Alaşehir, güneyinde Nazilli ve Aydın kazaları, batısında Tire ve Bayındır 

kazalarıyla sınırlıdır. Ödemiş kazasına bağlı Birgi, Baylambolu, Beydağ, Keles 

(Kiraz) adlarıyla üç bucağı 124 köyü bulunmaktaydı. 1892’de Ödemiş şehrinin 

nüfusu 4679 erkek, 4451 kadın olarak toplam 9130 dur. 1901 yılında Ödemiş 

                                                 
232 Himmet Akın, Aydın Oğulları Tarihi, Ankara, 1968, s. 89. 
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şehrinde 3517 hane, 871 dükkan, 27 han, 3 hamam, 1 zeytinyağı fabrikası, 1 un 

değirmeni, 1tasirhane (zeytin ve üzüm sıkmak için imalathane) bulunmaktaydı. 1904 

yılına gelindiğinde Ödemiş şehrinin nüfusu 15981’dir. 

15 Mayıs 1919’da, Yunanlılar İzmir’i işgal ettiler. Büyük Menderes ve 

Küçük Menderes havzalarını işgale aynı zamanda başlayan Yunanlılar, 1 Haziran 

1919’da Ödemiş’i işgal ettiler. Ödemiş, büyük bir kahramanlık örneği göstermiş ve 

bir çok şehit vermiştir. Nihayet 1922 yılında Kurtuluş Savaşının kazanılması, 

1923’de Cumhuriyet’in ilanıyla Ödemiş, Türkiye Cumhuriyeti’nin içinde bugünkü 

Beydağ ve Kiraz ilçelerini de kapsayan bir ilçesi oldu. Ödemiş şehrinin mahalleleri 

Atatürk, Akıncılar, Anafartalar, Bengisu, İnönü, Kuvvetli, Türkmen, Umurbey, 

Emmioğlu, Cumhuriyet, Hürriyet, Süleyman Demirel, Zafer, Meşrutiyet, Mimar 

Sinan, Üçeylül’dür. Cadde ve sokaklarıyla modern bir şehirdir.  

Ödemiş şehrinin nüfus seyrine baktığımızda 1935’de 20732,1940’da 20438, 

1945’de 20723, 1950’de 22646, 1955’de 25280, 1960’da 28482, 1965’de  30580, 

1970’de  34630, 1975’de  37364, 1980’de  40736, 1985’de  47475,  1990’da  

51620’dir. 2000 yılı nüfusu ise 61.896 olup havzanın en fazla nüfuslu şehridir. 

Nüfusun 30.599 erkek, 31.297’si kadındır. 

ÖDEMİŞ

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 2000

 
Şekil 41: Ödemiş Şehrinde NüfusununYıllara Göre Dağılımı. 
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Ödemiş şehrinin nüfusunu gösteren şekil 41’den anlaşılacağı üzere nüfus, 

1935 yılından 2000 yılına kadar, giderek artan bir artış seyri izlemektedir. Ödemiş’in 

nüfusunun, 1940-1945 yılları arasındaki seyrini 2.Dünya Savaşı sırasında askere 

alınmalarla izahı mümkündür. 1950 yılı ise tüm Türkiye’de olduğu gibi Ödemiş’te de 

şehirleşme hareketlerinin hız kazandığı bir dönemdir. 1950’lerde Ödemiş’te 12 

mahalle, 5800 hane mevcut olup, belediyeye ait 20 yataklı hastane, 12 doktor, 2 

eczane, 1 itfaiye, 2 Meslek Yüksek Okulu vardı. Ayrıca 1951 yılında Bulgaristan’dan 

gelen Türklerin bir kısmı Ödemiş’e yerleştirildi.  

Ödemiş’in uygun iklim koşulları ve verimli topraklar yılda iki kez ürün 

almayı sağlayacak kapasitesiyle, her yıl nüfusunun hızla artmasına neden olmuş son 

yıllarda tarıma dayalı olarak kurulan sanayi kolları da önemli miktarda iş gücünü 

kendisine çekmiştir. Bu durum Ödemiş şehrinin, Küçük Menderes Havzası’nın, en 

fazla nüfusa sahip şehri olarak birinci sırada olmasını sağlamıştır. 
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Ödemiş 

 
Yaş Grubu 

 
Erkek 

 
Kadın 

 
Toplam 

 

Toplam Nüfusa 
Oranı (%) 

 
0-4 2374 2193 4567 7,38 
5-9 2492 2256 4748 7,67 

10-14 2605 2319 4924 7,96 
15-19 2680 2602 5282 8,53 
20-24 2354 2633 4987 8,06 
25-29 2298 2599 4897 7,91 
30-34 2326 2374 4700 7,59 
35-39 2523 2636 5159 8,33 
40-44 2500 2443 4943 7,99 
45-49 2137 1993 4130 6,67 
50-54 1654 1561 3215 5,19 
55-59 1262 1221 2483 4,01 
60-64 1135 1293 2428 3,92 
65-69 949 1137 2086 3,37 
70-74 720 1034 1754 2,83 
75-79 380 591 971 1,57 
80-84 109 191 300 0,48 
85+ 96 219 315 0,51 

Bilinmeyen 5 2 7 0,01 
TOPLAM 30599 31297 61896 100  

Tablo 18: Ödemiş Şehrinde Nüfusun Yaş Grubları233. 

 

 

                                                 
233 DİE, 2000 Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Yaş Grubları, İzmir İli, s.100-101. 
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Şekil 42: Ödemiş Şehrinin  Nüfus Piramidi. 
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Ödemiş Şehrinde Çalışan Nüfusun Yaş 
Grublarına Göre Dağılımı

0-14 Yaş 15-64 Yaş 65 + Yaş
 

Şekil 43: Ödemiş Şehrinde Çalışan Nüfusun Yaş Grublarına Göre Dağılımı. 
 

Ödemiş şehrinde nüfusun yaş grublarına göre dağılımı incelendiğinde; 0-14 

yaş grubun % 23,01 oranında, 15-64 yaş grubu % 68,23 oranında, 65 yaş ve 

üzerindekiler % 8,77 oranında yer alır (Şekil 43). Toplam nüfus içinde 15-64 yaş 

grubunun oranının yüksek olduğu görülür. Bağımlı nüfus olan 0-14 yaş grubu ve 65 

yaş ile üzerindeki nüfusun toplam nüfus içindeki oranı % 31,78 ‘dir. 

Küçük Menderes Havzası’nın en önemli şehirlerinden biri olan Ödemiş, 

çevresindeki yerleşmelerin beşeri ve iktisadi faaliyetlerine yön veren ve hızla gelişen 

bir şehirdir. Sanayi faaliyetleri, tarımsal hammaddelere dayalı olarak gelişmiştir. 

Ayrıca büyük bir yerleşim merkezi olan İzmir’e olan ulaşım imkanları dolayısıyla, 

pazarlama imkanları bakımından da uygun bir ortama sahiptir.  

Ödemiş, imalat sanayi incelendiğinde küçük ve orta ölçekli işyerlerinin 

sayılarının fazla olduğu görülür. Başlıca imalat sanayinin dağılımında inşaat 

müteahhidi, süt ürünlerini imalat sanayi, temel gıda ve meşrubat sanayi, zirai alet ve 

makinaları, tekstil-ipekli dokuma, dalgıç pompa, zeytinyağı ilk sıralardadır. 
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EKONOMİK  FAALİYETLER NÜFUS MİKTARI TOPLAM ÇALIŞAN 
NÜFUSA ORANI (%) 

Tarım, hayvancılık, ormancılık 2757 16.29 

İmalat Sanayii  3170 18.73 

Madencilik 11 0.06 

İnşaat 1326 7.83 

Ticaret 3908 23.09 

Hizmetler 5746 33.95 

Bilinmeyen 9 0.05 

TOPLAM 16927 100 
 

Tablo 19: Ödemiş Şehrinde Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyetlerine Göre 
Dağılımı. 

 

Ödemiş Şehrinde Çalışan Nüfusun Ekonomik 
Faaliyet Kollarına Göre Dağılışı

Tarım, hayvancılık,
ormancılık
İmalat Sanayii 

Madencilik

İnşaat

Ticaret

Hizmetler

Bilinmeyen

 
Şekil 44: Ödemiş Şehrinde Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyetlerine Göre Dağılımı. 

 

Ödemiş’te nüfusun ekonomik faaliyetlerine göre dağılışında; hizmetler 

sektörü %33.95’lik bir oranla birinci sırada yer alırken ikinci sırayı % 23.09 ile 

ticaret, üçüncü sırayı % 18.73 ile imalat sanayii, dördüncü sırayı 16.29’luk bir oranla 

tarım, hayvancılık, ormancılık, % 7.83’lük bir oranda  beşinci sırayı inşaat ve  % 

0.06’lık bir oranla altıncı sırayı madencilik alır (Tablo 19 ve Şekil 44). 
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Ekonomik faaliyetlere göre dağılımda erkek nüfusun kadın nüfusa göre 

oldukça yüksek oranda yer aldığı görülür. İstihdam edilen nüfusun toplamı 16.922 

olup bu nüfusun 14.310’u erkek, 2.612’si ise kadındır. İstihdam edilen nüfus içinde 

erkelerin oranı % 84.6 olarak görülürken kadınların % 15.4 gibi düşük bir oran 

göstermesi dikkat çekicidir (Şekil 45). 

Ödemiş'te Çalışan Nüfusun Cinse Göre 
Dağılımı

Erkek Kadın

 
Şekil 45: Ödemiş’te Çalışan Nüfusun Cinse Göre Dağılımı. 

 

Ayrıca Ödemiş’te Madeni İşler Odası, Marangoz ve Mobilyacılar Odası, 

Sarraflar, Saatçiler, Kuyumcular ve Bijutericiler Odası, İzmir Serbest Muhasebeci, 

Mali Müşavirler Odası Ödemiş Temsilciliği, Ayakkabıcı ve Deri İşleri Odası, 

Mimarlar Odası Ödemiş Temsilciliği, Berberler ve Kuaförler Odası, Terziler Odası, 

Elektrik Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Harita Kadastro 

Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası bulunmaktadır. Ödemiş’te T.C Ziraat 

Bakası, Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, 

Akbank  gibi bankalar halka hizmet vermektedir234 .  

Ödemiş’te, 2002-2003 eğitim öğretim yılında açılan Prof. Dr. Muzaffer 

Kulalı Lisesi ile birlikte 2 Genel Lise, 1 Anadolu Lisesi, 1 Ticaret Meslek Lisesi, 1 

                                                 
234  İzmir İli İlçelerinin Ekonomik Profili ve Alternatif Yatırım Olanakları, İzmir Ticaret Odası, İzmir, 
2004, s.500. 
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Kız Meslek Lisesi, 1 Endüstri Meslek Lisesi, 1 İmam Hatip Lisesi ve Anadolu 

Öğretmen Lisesi olmak üzere 8 lise bulunmaktadır. Ayrıca 1 Çıraklık Eğitim 

Merkezi, 1 Halk Eğitim Merkezi ve 1 Rehberlik Araştırma Merkezi faaliyetini 

sürdürmektedir. Ayrıca 16 İlköğretim okulu da bulunmaktadır.  Lise ve İlköğretim 

okullarında toplam 13.717 öğrenci eğitim - öğretim görmektedir.   

Turizm potansiyelinden yeterince yararlanılamamaktadır. Tanıtım ve tesis 

sayısı yeterli değildir. Gölcük yaylası, Birgi gibi yakınındaki çok önemli turistik 

potansiyele sahip merkezlerin bulunması avantajını değerlendirememektedir. 

Ödemiş, hızlı bir şehirleşme süreci yaşamaktadır. Ödemiş’in verimli tarım 

topraklarının hızla konut alanlarına dönüştürülmesi ciddi bir sorundur. Bu anlamda 

gerekli tedbirlerin alınması kaçınılmazdır.  

 
Şekil 46: Ödemiş Şehir Planı 
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2.3.3.2.2. Tire 

Tire, Küçük Menderes Havzası’nda, tarihi ve kültürel kimliğiyle ön plana 

çıkan önemli şehirlerden biridir. Antik Çağdan itibaren Hitit, Frigya, Lidya, Pers, 

Helen, Roma ve Bizans dönemlerini yaşayan zengin bir kültür mirasına sahibtir. 

Kestane Dağının (Güme) kuzeyinde yer alan bu şehirden, Evliya Çelebi  

Seyahatnamesinde “Şehr-i Muazzam Tire” olarak bahsederek yayladan bu şehre 

bakılırsa Halep şehri gibi kurşunlu bir şehirdir” der. Evliya Çelebi, kurşunlu bir şehir 

derken Tire’de cami, han, hamam, medreselerin çokluğuna işaret eder. Beylikler 

döneminde Aydın Oğulları’nın, Osmanlılar dönemindeyse Aydın Sancağı’nın 

merkezi olması dolayısıyla; siyaset, bilim, sanat ve ticaret alanlarında önemli bir rol 

üstlenmiştir. Sancak merkezi olması sonucu önemli devlet adamlarının buraya 

hizmet vermesi ve bu kişilerin bıraktıkları vakıflar, Tire’nin gelişmesinde önemli rol 

oynar. Osmanlı paralarının bir kısmının  burada basılması, gelişmişliğinin 

göstergesidir235 . Yıldırım Beyazıt’tan, Kanuni’ye değin sarayın hocaları ve düşünce 

adamlarının seçildiği yer olmuştur. Kanuni Rodos seferi dönüşü iki ay ordusuyla 

birlikte dinlenmek için bu beldeyi seçmiştir. Fatih, İstanbul’un fethinden sonra 

İstanbul’un Vefa semtine Tire’den yerleştirilenler olmuştur. Tire, Anadolu’daki Türk 

şehirlerinin en güzel örneğidir. Kervansaraylar, medreseler, hamamlar, camiler şehri 

olarak ün yapan Tire’nin, önemli olaylara  tanıklık etmesindeki sırrı, Tire’nin coğrafi 

kimliğinde aramak gerekir.  

Tire ve civarını verimli kılan Küçük Menderes coğrafyasının uygun iklim 

şartları, yol ağının sağladığı olanaklar Tire’nin gelişimini hızlandırmıştır. 

Karayoluyla, Ödemiş’e 28 km, İzmir’e ise 80 km mesafeyle bağlanmaktadır. Bir dağ 

yolu da,  Tire’nin güneyindeki Güme dağı belini (1090 m) aşıp Aydın’ın batısında 

Erbeyli hizasında Büyük Menderes’e iner, bu yol eskiden Güzel-Hisar ile Tire 

arasında kervan yolu olarak kullanılmaktaydı. Ticaret yolu olarak, İzmir-Konya 

arasında önemli bir yere sahipti. 

                                                 
235 Himmet Akın, Aydınoğulları Tarihi Hakkında Bir Araştırma, İstanbul, 1968, s.124. 
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Güme dağının eteğinde yedi tepe (Harlak, Hacıkalfa, Kalamos, Buğdaydede, 

Turunç, Toptepe, Duatepe) üzerinde kurulan Tire, coğrafi koşulları ve içerisinde 

barındırdığı yeşilliklerden dolayı Ege’nin Bursa’sı tanımını almaktadır. Antik Çağa 

doğru uzanan bir geçmişe sahip olan Tire’nin adı Hatti-Luvi dillerinden 

kaynaklandığı belirtilerek, kale veya hisar anlamına gelir. İlkçağ boyunca kalelerle 

zenginleşen Tire’de Kral Yolu’nun iki güzergahı kullanılmaktaydı. Küçük 

Menderes’in  güney ve kuzey kesimleri iki ayrı kolla ana yola ulaşmaktaydı. Kuzey 

güzergahı Bozdağ yolunu kullanırken, Hasan Çavuşlar, Eskioba ve Akkoyunlu ve 

Derebaşı hisarlı gözetleme hattıyla kuzey yolunu oluşturmaktadır. Diğer yol, yine 

Tire’nin batısından başlayarak doğu uç noktasına değin, Kiraz’a ulaşmaktaydı 236. 

Tire’nin tarihini daha yakından inceleyecek olursak; Batı Anadolu’da Ege 

Denizinde bulunan adalardan birinde kurulduğu belirtilen Ahhiyava adı verilen 

krallık bölgesi Tire ve civarını içerisine almaktaydı. Küçük Menderes vadisinin 

coğrafi koşulları ve iklimsel özellikleriyle pamuk, tütün gibi zengin toprak ürünleri 

yönünden gelişme olanağı bularak büyümesini sağlıklı bir zemine oturtabilmiştir. 

Anadolu içlerine uzanan yolların kilit noktasında bulunması ve ovadaki tarımsal 

etkinliklerin yöneticisi konumuna gelmesiyle birlikte Küçük Menderes Havzası’nda 

iktisadi bir merkez olmuştur. Hitit İmparatorluğu’nun Frigler tarafından yıkılmasının 

ardından Friglerin yönetiminde daha sonra da Lidyalıların egemenlik alanı altında 

kalmışlardır. Dünyanın en zengin ve en bayındır milletleri arasında sayılan Lidya ve 

Lidyalılar’ın egemenliği zamanında Lidya Kralı Gyges zamanında, dünyada ilk 

madeni sikkenin basıldığı dikkati çekmektedir. M.Ö.VII. yüzyılın ilk yarısı içinde 

ülke üç kez Kimmer saldırısına uğramıştır. Ancak Gyges, gösterdiği başarılı 

savunma ile Kimmerler’in çekilmesine neden olmuş, fakat ölümüyle birlikte 

Kimmerler M.Ö 652’de Tire’yi ele geçirmiştir. Düzenli bir devlet örgütleri 

bulunmayan ve ele geçirdikleri bölgelerde uzun bir süre kalamayan Kimmerler, Batı 

Anadolu üzerinde yakıp yıkma eylemini sürdürerek Doğu Anadolu'ya 

yönelmişlerdir. Gyges’den sonra Lidya tahtına geçen oğlu Ardys zamanında, 

Sardis’i, Ephesos’u ve Menderes Magnesiası’nı yağmalamışlardır. Kimmerler’in 

                                                 
236 A.Munis Armağan, Devlet Arşivlerinde Tire, 2003, s.30. 
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etkinlikleri sona ermesiyle Kimmer’lerin bir kısmı Anadolu halkı arasında dağılıp bu 

yerli kavimler arasında kaynaşmış bir kısmı da kuzeye çekilerek Karadeniz 

sahillerine yerleşmişlerdir. Tire, Lidya kralı Kroisos zamanında arasında İon 

düzeninde  yaptırılan Artemis Tapınağı’nın kutsal arazileri içinde yer alarak 

“Keşişler Yöresi” olarak belirtilmektedir237 .  

Lidyalılardan sonra Perslerin ellerindeki topraklar, tahta çıkışından itibaren 

Pers krallığını ele geçirmeyi başlıca hedef seçen Büyük İskender’in eline geçmiştir. 

İskender’in ölümüyle İmparatorluğun yıkılıp dağılması kaçınılmaz bir sonuç oldu. 

İskender İmparatorluğu’nun kumandanlar arasında paylaşılmasıyla birlikte, Tire, 

kumandan Lizimahos’un yönetimine bırakılmış, sonradan da Bergama Krallığının 

yönetiminde kalmıştır. Tire bu devrede büyük gelişmelere uğramış, Efes zenginleri 

şehrin zengin doğal örtüsünden bir yazlık olarak yararlanmışlardır. Güme  dağlarının 

etekleri dinlenme için gelenlerin mermer sarayları ve köşkleriyle süslenmiştir. 150 

yıl süren Bergama Krallığının ardından M.S 395 tarihinde Romalıların egemenliğine 

geçilmiş ve Roma Senatosunda Küçük Menderes (Kaystros) Senatörlüğü adı altında 

yer almıştır. Büyükkale (Bonita), Küçükkale, Hasan Çavuşlar, Kurşak, Alaylı, Fota 

(Gökçen), Kürdüllü (Alcea), Kireli (İdiphyta), Hisarlık  ve Uzgür köyleri Roma 

döneminde önemli birer yerleşim alanı olmuştur. Roma’nın ikiye ayrılması ile Doğu 

Roma yönetimi burada etkin olmaya başlamış, ancak M.S 260’da yaşanan büyük bir 

zelzele ile harap olmuştur.  Kalkedon (Kadıköy) ve Nikea (İznik) kilise meclislerinde 

Thyra ve Thira adıyla, Asya Eyaletinin Piskoposluk merkezlerinden biri olarak yer 

almıştır. 697 yılında Bizanslıların elinde iken bir süre Arap yönetimine geçtiğini ve 

718 yılına yeniden Bizans egemenliği altına girdiğini bilmekteyiz. Türklerin bu 

bölgeleri eline geçirmesine kadar Tire çeşitli kaynaklarda Thira, Thyeira, Tyrha, 

Apeteira, Thyra ve Teira adı ile anılmakta İmparator Arkadius adına dayanarak 

Akradiapolis olarak da söz edilmekteydi. Çevresine de baktığımız zaman Akmescit 

(Tekfurlu), Akyurt (Zeamet Kilise) ve Osmancık (Kiliseli) gibi kiliseli köylerin yer 

alması Bizans etkisini göstermektedir238 .   

                                                 
237 A. Munis Armağan, Belgelerle Beylikler Devrinde Tire, İzmir, 1983,  s.1. 
238 Mehmet Başaran, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Tire, İzmir, 2000, s.27. 
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11.yüzyılın ikinci yarısında Selçuk Türkleri, Anadolu ortalarında güçlü bir 

beylik kurma çabasındaydılar. Büyük Menderes bölgesinden, Aydın Dağlarını 

kuzey-güney istikametinde aşan bir yolla, Tire’ye böylecede Küçük Menderes 

vadisine ulaşılmaktaydı239. Anadolu ve bu bağlamda Tire’nin Selçuklu yönetimi 

altına girmesiyle, Asya içlerinde ortaya çıkıp şekillenen ve temellenen Türk yerleşme 

gelenekleri, Anadolu’ya taşınmış oluyordu240. Tire, Türk şehircilik geleneğinin en 

güzel örneğiydi. Haçlı seferleri sırasında da istilalara uğrayan Küçük Menderes 

bölgesi, Kılıç Aslan kumandanlarından Şemsettin Bey’in yönettiği ordunun emrine 

1186 yılında geçti. Aydın ilinin Türk fatihleri arasında Emir Menteşe ve damadı Sasa 

Bey’i saymamız gerekmektedir. Emir Menteşe 1280-1282 yılları arasında Aydın ve 

Sultanhisar’ı ele geçirirken, damadı Sasa Bey Magnesia, Priene ve Ephesus-

Ayasuluğ bölgesine egemen olmaktaydı. Bizans İmparatoru Mihael IX, Küçük 

Asya’da kalan topraklarını korumak amacıyla Moğol hükümdarına ve Katalan 

askerlerine başvurmaktaydı. Tire’de 20 süvari ve 100 Katalan piyade askeri 

bulunmasına karşın İmparatorun bu gücü Avrupa’da kullanmak istemesi üzerine241   

Sasa Bey Tire (Thyraion), Birgi (Pyrgion) ve Ephesos’u kendisine katarak,  Efes 

halkının önemli bir kısmını Tire’ye göçmen olarak getirmiştir242 . Bunun başka bir 

nedeni yukarıda belirttiğimiz gibi Tire’nin Asya Eyaleti Piskoposluk merkezlerinden 

biri olduğundan kaynaklandığını belirtmemiz olasıdır243 . 

Germiyan oğulları ordusunda subaşı olan Aydın oğulları beyliğini kuran  

Mehmet Bey, Germiyan Bey’i olan Yakup bey tarafından Bizans imparatorluğuna 

karşı fütuhatta bulunmak üzere Anadolu’daki  uçlara gönderilmişti. Mehmet 

bey,1307 tarihinde Birgi’yi zaptetti. Mehmet Bey ve Sasa Bey, Birgi, Ayasuluğ, 

Kelas,Tire ve Sakız’ı ele geçirmelerine karşın bir süre sonra aralarında rekabet 

oluştuğu bilinmektedir. Bunun sonucunda Mehmet Bey, Sasa Bey’i ortadan 

kaldırarak fetihlerine devam etmiş ve hükümet merkezi olarak Birgi’yi seçmiştir244 . 

                                                 
239 Süha Göney, a.g.e.,1975, s.351. 
240 Prof. Dr. Tuncer Baykara, Türk Şehircilik Geleneğinde Tire, Ankara, 1994, s.9. 
241 H.Akın, a.g.e., 1968, s.16-19. 
242 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Cilt I, Ankara, 1983, s.66. 
243 A.Munis Armağan, Tüm Yönleriyle Tire II, İzmir, 1994, s.17. 
244 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, Ankara, 
1937, s.27. 
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Böylece Mehmet Bey’in hakimiyetindeki arazi gittikçe genişledi ve Mehmet Bey, 

Germiyan Oğullarından ayrılarak müstakil bir beylik kurdu. Daha sonra Aydınoğlu 

Mehmet Bey’in (Uluğ Bey adıyla) Birgi’de zengin bir uygarlık kurduğu devirlerde 

oğullarından Süleyman Şah’a Tire’yi verdiği bilinmektedir. Aydınoğulları’nın 

yönetimine geçen Tire ve çevresinde büyük medreseler kuruluyor, camiler, çeşmeler 

ve yollar yapılıyordu. Aydınoğulları’nın  Tire’de egemenliği sürdüğü dönem 

içerisinde burası “Birgi Sultanının Mülkü” ve kanallarla sulanan bahçeler arasında 

güzel bir belde olarak tanımlamaktadır245. Aydınoğlu Mehmet Bey’in Hızır, Gazi 

Umur, İbrahim (Bahadır), Süleyman ve İsa adlarında 5 erkek çocuğu bulunmaktaydı. 

Mehmet Bey, fethettiği yerlerden Ayasuluğ ve Sultan Hisarı’nı büyük oğlu Hızır 

Bey’e, İzmir’i diğer oğlu Umur Bey’e, Bodemya’yı (Ödemiş) İbrahim Bahadır 

Bey’e, Tire’yi diğer oğlu Süleyman Bey’e verdi, en küçük oğlu İsa Bey’i de yanında 

tuttu246 .   

Aydın Oğlu Mehmed Bey’i, ölümünden bir yıl önce Birgi’de ziyaret eden 

İbni Batuta’nın müşahedeleri, devrin medeniyet seviyesini göstermesi bakımından 

özel bir değer taşımaktadır. Aydın Oğlu Mehmed Bey, İbni Batuta’yı Bozdağ’daki 

sayfiyesinde kabul etmiş ve bir müddet sonra da Birgi’deki sarayına götürmüştür. 

İbni Batuta’nın bir çok merdivenlerden çıkan salonun ortasındaki- köşelerinde arslan 

heykellerinin ağzından sular akan- havuzuyla bu güzel sarayda gördüğü mükellef 

kabul resmini ve içerdeki emsalsiz konforu tasvir etmesiyle Aydın Oğulları’nın 

zenginliği ve hayat seviyelerinin yüksekliği hakkında bir fikir edinmek kabil 

olmaktadır. Birgi’de tanıştığı İbni Melek, Müderris Muhiddin gibi ilim adamlarına 

karşı sultanın yüksek bir itibar gösterdiğini öğrenmekle o devirdeki fikir 

hareketlerinin canlılığına dair gerçek materyaller elde etmiş bulunuyoruz demektedir. 

Aydın Oğlu Mehmed Bey’in bizzat ilimle uğraştığı ve kendisine meşhur kadı İbni 

Melek’in muallim olduğu da kaydedilmektedir. Onun Birgi’deki camiinin -eşsiz 

tahta oymacılık örneği olarak tanınan- minberini yapan Muhiddin-ül-garbi; İbni 

Batuta’nın, Birgi sarayında gördüğü Yahudi tabip ve Tire kitabeleri arasında görülen 

                                                 
245 Himmet Akın, a.g.e., 1946, s. 92. 
246 Prof. Dr.Ali Sevim,Prof. Dr, Yaşar Yücel, Türkiye Tarihi, Fetih, Selçuklu ve Beylikler Dönemi , 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, XXIV.Dizi, s.12. 
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Seyfüddin-ül-baytar gibi şahsiyetler göz önüne getirilirse Aydın Oğullarının sanat ve 

fen alanında ne derece önemli bir mevki kazandıkları kolaylıkla anlaşılır 247. 

Bundan sonra Gazi Umur Bey devrine geçilmiş; deniz savaşlarına, öteki 

beyliklerle ve bu arada Osmanlılarla olan münasebetlere yer verilmiştir. Bu devir, 

deniz aşırı fetihlerle elde edilen ganimetlerin getirdiği zenginlik yüzünden Aydın 

Oğulları Beyliğinin ekonomi, fikir, askerlik ve siyaset alanlarında yükselişe ulaştığı 

parlak bir devir olarak kabul edilmiştir. Ancak Gazi Umur Bey’in ölümünden sonra 

yerine geçen kardeşi Ayasuluğ (Selçuk) Emiri Hızır Bey, Umur’un boşluğunu 

dolduramadı ve Hristiyanların karşısında direnemeyip, Lâtinlerle çok ağır şartlar 

taşıyan bir antlaşma imzalamak zorunda kaldı. Denizcilik faaliyetleri durgunluğa 

uğrayan ve kapitülâsyon kayıtlarının tesiri altında iktisadi ve siyasi bakımdan gittikçe 

gerileyen Aydın Oğulları Beyliğinin Osmanlılar karşısında gösterdiği aczi; XIV.üncü 

yüzyıl sonlarında Osmanlı devletinin ne derece önemli ve askeri kudrete erişmiş 

olduğunu isabet eder248.   

Bu dönemde, özellikle Karakadı camii çevresi Taşpazzarı mahallesi adıyla 

Tire’nin en büyük yerleşimini oluşturmaktaydı. Bu mahalleyi Gürcümelek camii’nin 

bulunduğu Sofuköy, Bademye (Değirmendere) mahalleri izlemekteydi. Tepe 

eteklerinde yer alan mahalleler Buğdaydede eteklerindeki Çanakçı, Camii Atik, 

Turunç, Makabir, Şücaeddin ve Kalamos mahalleridir. Diğer daha küçük nüfuslu 

mahalleler ise Mısırlı, Küçük Hafız, Tabak Sinan, Yayla Fakıh, Alihan, Murtaza, 

Paşa, Alacamescit, Tabakhane, Hisariçi, Yahudi ve Rum mahalleridir. Türkmen 

kökenli yerleşimler dikkat çekicidir. Başlıca Türkmen kökenli yerleşimler; Mısırlı, 

Murtaza, Çanakçı, Doğancılar, Şeyhler, Miskince’dir249. Bu kesimler şehrin ana 

yerleşim birimleridir.  

1390 yılında Tire Osmanlıların eline geçmiştir250. Tire, Beylikler devrinin 

ortaya çıkardığı, fakat asıl şahsiyetini Osmanlı devrinde kazanan bir şehirdir.  

Osmanlı ekonomisinin endüstriyel lokomotifi konumundaki kentlerden biri olmuştur. 
                                                 
247 Himmet Akın, a.g.e., 1946, s. 96. 
248 Himmet Akın, a.g.e., 1946, s.97. 
249 A.Munis Armağan,a.g.e, 2003, s.64. 
250 F.Tokluoğlu,Tire Çevre İncelemeleri, İzmir, 1973,  s.87-89. 
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Yüzlerce dokuma tezgahıyla önemli bir pazar sahibi olan şehir, Osmanlı dokuma 

sanayinin en önemli merkezi olmuştur. Tire, pamuklu, yünlü, ipekli ve keten 

üretiminin en gözde kenti olan Tire’den yurt dışına pamuk ipliği gönderilmekteydi. 

Tire mahalleri içinde Ketenci, Urgancı, İpekçi, Takkeci ve Tarakçı adlarının yer 

alması dikkat çekicidir.  

Evliya Çelebi, “Tire’de 144 mihrap, 70 adet tarikat tekkesi, 30 medrese, 27 

han, 13 hamam, 60 çocuk mektebi ve 270 çeşmesi olduğunu” belirtmektedir251. 

Özellikle Aydın Sancağındaki 11 kervansaraydan 9’nun Tire’de olduğu dikkate 

alınacak olursa önemli bir ticaret merkezi olduğu ortadır.  Tire; sahip olduğu coğrafi 

özellikler nedeniyle seçkin bir yöre olmuştur. Uygun iklim özellikleri insanların 

yerleşme ve ekonomik faaliyetlerini olumlu yönde etkilemiştir. Geniş sahalarda 

sulama yapılan kısımlarda pamuk, yerleşim alanlarına yakın yerlerdeyse sebze ve 

bahçe ziraatı  yapılırken sulamanın yapılmadığı yerlerde tütün, huhubat, bağcılık ve 

zeytincilik yapılmaktaydı. Pamuk başta olmak üzere, özellikle tahıl, tütün, zeytin, 

bostan ve kendir alanları önemli bir yere sahibti.  

Tire’yi sırtlayan Kestane dağı eteklerinde ise, hayvancılık ve odunculuk 

önemli geçim kaynaklarıydı. Bunların  dışında  Tire, doğal güzellikleriyle de  dikkat 

çekmekteydi. Küçük Menderes ovası, Manav, Toma, Sazlı, Kargaçlı, Hayıtlı, 

Çamurlu, Akarca, Kocagöl (Yeğenli), Uzungöl, Dedebaşı, Belevi, Kurşak, Karagöl, 

Gümüş gibi gölcüklerle bezenmiş olup ve bunların başlıca göllerinden özellikle 

Belevi, Akarca ve Gümüş göllerinde sazan ve yayınlar çevre yerleşimlerin 

beslenmesinde önemli bir etkendi. Bu göllerdeki sazan, kefal, yayın, levrek, kerevit, 

ve yılan balığı zenginliği av için mükemmel bir coğrafi alan meydana getirmekteydi. 

Buralarda sandallarla yapılan avlanmalar dışında, “Sazlar” Boynuyoğun hasır 

tezgahlarının önemli bir ham maddesini oluşturmaktaydı. Ayrıca, yabani hindi, kaz, 

ördek ve güvercinler göllerin barındırdığı diğer av hayvanlarıydı.  

Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezıd’ın, Aydın beyliği topraklarına 

girmesiyle birlikte, İsa Bey hükümdara boyun eğerek topraklarını yitirdiği gibi, kızı 

                                                 
251 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, (Çev..Z.Danışman), C.XIII, İstanbul, 1971, s.117. 
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Hafsa Hanımı ona nikahladı. Bunun üzerine Bayezıd, vakıflarının ve tımarının 

yönetimini İsa Bey’e bırakmıştır. Elinde yalnız Tire ve civarı kalan İsa Bey’in kısa 

bir süre sonra vefat etmesi sonucu Tire Osmanlılar’ın eline geçmiştir. Ancak 

Timur’un Anadolu’yu ele geçirmesi ile birlikte bir el değiştirme süreci daha 

yaşanmış ve halkın büyük bölümü İzmir’e doğru kaçmıştır252 . 

Timur, Bursa ve arkadan Kütahya’ya gelerek, batıya, Ege üzerine yürümeye 

başlamış, Denizli yolundan Menderes vadisine inerek kaleleri birer birer yağma 

ederek, Güzelhisar, Ayasuluğ ve Tire karşı bile koymadan teslim olmak zorunda 

kalmış 253 , 1402 yılında Timur’un egemenliği altına girilmiştir254. Kumandanları 

Manisa, Ayasuluğ ve Balat’ı seçerken Timur, Tire ‘de  kalmayı uygun görmüş ve o 

senenin kışını Tire’nin ılık havasında geçirmiştir255. Bir müddet sonra Tire’nin 

Çelebi Mehmed’in eline geçtiği ve Karaman seferi sırasında burada karargâh 

kurduğu bilinmektedir256.  

Timur ve Fetret dönemleri sonrasında Tire’nin yeniden Osmanlıların eline 

geçişi 1423 yılında II.Murat zamanında olmuştur. Fatih Sultan Mehmet zamanında 

da seçkin vilayetler arasına girilmiş, İstanbul’a 35.000 kişi göç ettirilmiş ve Fatih’in 

hocası Muslihiddin Mustafa Vefa Bin  Mehmed’in adından gelmekte olduğu 

belirtilen Vefa semtine yerleşmişlerdir 257. Fatih Devrinde Tire, Anadolu’nun önemli 

şehirlerinden biri haline geldi. Bu devirde yeni inşa edilen bir çok cami, han, hamam, 

kervansaray gibi eserler şehri süslediler258. Kanuni Sultan Süleyman ise Rodos seferi 

dönüşü Tire’de, 40 gün süren bir uzun dinlenme süresi geçirmiştir. Balpınarı’nda, 

suya ve doğaya hayran kalmıştır.  

Aydıneli’nin kazaları içinde gerek nüfus, gerek iktisadi ve fikri faaliyet 

itibariyle birinci derecede geleni Tire şehridir. XVII. yüzyıla kadar da Tire’nin 

sancak merkezi olduğu, “Aydın Güzelhisarı” nın kaza merkezi olduğu 

                                                 
252 İ.H.Uzunçarşılı,,a.g.e., 1983, s.70. 
253 Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, Cilt 1, İstanbul 1979, s.323. 
254 F.Tokluoğlu, a.g.e.,1973, s.87-89. 
255 Vital Cuinet, Turquıe d’Asıe, Paris, 1894, s.510. 
256 A.Munis Armağan, a.g.e.,  2003,  s.15. 
257 Faik.Tokluoğlu, a.g.e., 1973, s.34-35. 
258 Faik Tokluoğlu, a.g.e., 1973, s.36. 
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anlaşılmaktadır. Esasen Osmanlı paralarının bir kısmının Tire’de basılmış olması 

dahi bu yerin hususiyetini göstermektedir259.  

Osmanlı döneminde, şehrin tarihiyle ilgili elde edilmiş rakamsal veriler Fatih 

Devri defterlerine dayanmaktadır. Bu dönem defterlerinde Tire’nin vergi haneleri, 

hem yerleşimi hem de mahalle oluşumlarını ortaya koyması bakımından önemlidir. 

Himmet Akın’ın araştırmalarında ortaya çıkan tablo, bilgi sahibi olmamız açısından 

önemlidir. 1451 kayıtlarda yer alan mahalleler ve hane sayısı şöyledir (Tablo 20). 

Mahalle Adı Hane Mahalle Adı 

 

Hane Mahalle Adı Hane 

 

Ağaçcılar 43 Hatip 44 Sofular 122 

Alacamescit 22 Hisariçi 34 Tahtakale 67 

Alihan 26 Kalamos 46 Taşpazarı 128 

Camii Atik 70 Küçük Hafız 27 Turunç 54 

Çanakçı 96 Küffaran 53 Veledi Kadı 21 

Darphane 34 Miskince 21 Yahşi Bey 20 

Debbağhane 8 Muarref 24 Yaviler 36 

Doğancılar 45 Paşa 29 Yaylafakıhlar 27 
 

Tablo 20: Tire’nin Mahalleleri (1451). 
 

Tablodan anlaşılacağı gibi, Fatih Devri başlangıcında 26 mahalle oluşumu 

1194 hane sayısı 1531 yılına gelindiğinde 1283’e yükselmiştir. Kısa bir süre sonra 

1356’ya yükselen hane sayısı yarım yüzyıl sonra 1291’e düşmüştür. 1676’da hane 

sayısı yükselerek 1762’ye ulaşmıştır. Aydın Livası kazaları içinde göçebe unsurlar 

olarak yoğunluk gösteren Tire, daha sonraki yıllara da bu cazibesini taşıyarak 

19.yy’da da iskân alanı olmayı sürdürmüştür. Fatih Devri başlarında 26 mahalleye 

ulaşan şehir, Yavuz Döneminde 39, Kanuni zamanında 48 mahalleye ulaşmıştır. 

Evliya Çelebi, 1671’de mahalle sayısını 68 olarak verir. Fatih Devrinden Yavuz 

dönemine gelindiğinde, mahalle sayısı 39’a ulaşmaktadır; 

                                                 
259 Himmet Akın, a.g.e., 1946, s.99. 
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Ağacıyan, Alacamescit, Alihan, Camii Atik, Çanakçı, Darphane, Debbağlar, 

Doğancılar, Gebran (Rum), Hacı Ahmet, Hacı Müderris, Hasan Çelebi, Hatip, Hoca 

Bahşayiş, Hisariçi, Hacı İmam, Kalamos, Küçük Hafız, Maruf, Mehme Paşa, 

Miskince, Muarref, Makabir, Mısırlı, Paşa, Sofular, Şeyhli, Tahtakale, Takyecizade, 

Tarakçızade, Taşpazarı, Turunç, Urgancılar, Veledi Kadı, Yahşi Bey, Yaviler, Yayla 

Fakıh, Yahudi, Yunus Emre. 

Kanuni Dönemindeyse mahalle sayısı 48’e yükselmiştir; 

Abdülvehhab, Ağaçcılar, Ahi İmam, Ahi Sinan, Ahmet Beşe, Alacamescit, 

Alihan, Börekçi, Camii Atik, Çanakcı, Darphane, Debbağlı, Doğancılar, Hacıoğlu, 

Hacı Abdi, Hasan Çelebi, Hisariçi, Hoca Bahşayiş, İbni Hatip, İbni Kayyum, 

Kadızade, Kalamos, Karahasan, Karahasanzade (Muslihiddin), Küçük Hafız, 

Küffaran (Rum), Makabir, Mart Ağacı, Maruf, Mısırlı, Miskince, Muarref, Murtaza, 

Paşa, Seydi, Sofuköy, Şeyhköy, Takyecizade, Tanrıvermiş, Tarakçı, Taşpazarı, 

Turunç, Urgancılar, Yahşi Bey, Yahudi, Yayla Fakıh, Yaveliler, Yunus Emre. 

Mahalle adlarında güçlü aşiret ve oymakların mahalle adlarını korumalarına 

karşın, bazı topluluklar, kendilerinden sonra gelenlere mahalle adlarını 

devretmişlerdir.  

Tire iskanında Muhacir kapsamında, Balkan, Girit, Tatar, Çerkes yerleşimleri 

de dikkat çekmektedir. Sultan II. Abdülhamit Döneminde, özellikle Trablusgarp, 

Balkan ve 1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) sonrası oldukça önemli göç olayları 

yaşanmıştır. Tire merkez ve köylerinde yeni yerleşim birimleri oluşmaya başlamıştır. 

Bunlardan, Girit göçmenleri Tire’nin, Hacıkalfa ve İhsaniye semtlerine 

yerleştirilirken, kırsal kesimde bu alan Turgutlu (Hamidiye) köyü olarak ortaya 

çıkmaktadır. Diğer taraftan Trablus ve Balkan göçmenleriyse, Ekinhisarı ve Işıklı 

mahalleri içine alınmıştır. Tatar göçmenlerinde Çıplak, Hisarlık köyleriyle, merkezde 

Hacıkalfa çevresine yerleştirilmişlerdir260.  

                                                 
260 A. Munis Armağan, a.g.e.,2003, s.75. 
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Tire tarihinde depremler, yangınlar ve veba salgını da önemli olaylardandır. 

Tire, 1653, 1688, 1739, 1778, 1846, 1850 yıllarındaki depremler, 1866’da ki veba 

salgını, 1880 ve 1916 yıllarında çıkan depremlerle büyük zarar görmüştür.  Tire’nin 

kaderi de yanı başında ki Aydın şehrinin kaderine benzemiştir. Bu iki şehirde deprem 

ve yangınlardan büyük zarara uğramıştır. Tarihindeki en önemli yangınlardan  biri  

1916 yangınıdır. Rum mahallesinde başlayan yangın büyük bir faciaya dönüşmüş,  

en ağır darbeyi Türk ve Rum evleri alırken Yahudi mahallesi kısmen zarar 

görmüştür. Mahalle adlarından anlaşılacağı gibi Rum ve Yahudiler önemli bir nüfusa 

sahibti. Vital Cuinet eserinde Tire’de 20.500 Müslüman, 7.500 Rum, 10 Yahudi 

nüfusun bulunduğunu ifade eder261 . Ancak Yahudi nüfusun belirtilen sayıdan daha 

yüksek olma ihtimali vardır. Demiryollarının bölgeye girmesiyle, gerek ticari gerekse 

tarımsal gelişmeler yeni iş imkanları açınca havzada ki şehirlerde yaşayan Yahudi ve 

Rum nüfusu bundan etkilenmiş ve 1394’den başlayan ve süreklilik gösteren İzmir 

göçlerle Tire’de rum ve yahudi sayısı da giderek azalmıştır.  Tire’de dönem dönem 

mahalle sayılarında farklılıklar görülmektedir. Örneğin, 1833 yılı 60, 1848 yılı 41, 

1867 yılı 55, 1891 yılında mahalle sayısının 37’ye düştüğü gözlenmektedir. 1908 

yılında ise mahalle sayısı 42 olarak verilmektedir.  

Tire’nin tarihinde önemli bir zaman dilimi, 15 Mayıs 1919’da İzmir’in 

Yunanlılar tarafından işgali sonrasında Yunan işgalinin genişlemesi ve 29 Mayıs 

1919 tarihinde Yunanlılar tarafından işgal edilmesiyle başlayan süreç olmuştur. 

Kurtuluş Savaşı ardından 4 Eylül 1922 günü yeniden Türklerin eline geçerek, 

Cumhuriyet döneminde İzmir ilinin en büyük ilçelerinden biri olmuştur. Bu 

dönemde, Lozan anlaşması ve buna dayalı olarak yapılan mübadele anlaşmasıyla 

Tire’den ayrılan Rumların yerine, Makedonya Türkleri getirilmiş, iskan edilmiştir262. 

Cumhuriyet döneminde, İl Genel Meclisi’nin 20.04.1926 tarih ve 91 sayılı kararıyla, 

mahallelerin sayısı 16’ya inmiştir (Bahariye, Cumhuriyet, Duatepe, Dörteylül, Dere, 

Ertuğrul, İhsaniye, İpekçiler, İstiklal, Ketenci, Kurtuluş, Paşa, Turan, Yeni, 

Dumlupınar, Karacaali). Şehirde ilk imar planı, 1950’de yapılmıştır. 1950-1960 

yılları arasında Turan Mahallesiyle, Yeni Mahalle’nin kuzey kesimi gelişmiştir. En 

                                                 
261 Vital Cuinet, Turquıe d’Asie, Paris, 1894, s.509. 
262 Mehmet Başaran, Tanzimattan Cumhuriyet’e Tire, İzmir, 2000, s.96. 
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eski dokusu, Paşa Mahallesi ve Dere Mahallesi’nin bir bölümü olan Tire’nin 

gelişmesi, kuzey yönüne doğru gerçekleşmiştir. Bunun sebebi ise, doğal yapıdan ve 

merkeze kolay ulaşımın tercih edilmesinden kaynaklanmaktadır. Günümüzde Tire, 

kuzey yönünde karayolları güzergahı esas alınarak gelişmeye devam etmektedir. 

Şehrin dokusu, kuzeye doğru gelişmeye devam eden Tire, günümüzde iki ayrı şehir 

görünümündedir. Eski Tire, dağın eteklerinde, yeni ve modern şehir ovada 

kurulmuştur.  

Tire’de nüfusun yıllara göre dağılımı şöyledir; 1935’de nüfus 20461, 1940’da 

4416,1945’de 4851, 1950’de 6038, 1955’de 6607, 1960’da 8010, 1965’de 11712, 

1970’de 16086, 1975’de 17237, 1980’de 15422, 1985’de 18300, 1990’da 21167, 

2000’de ise 38099’a ulaşmıştır. Tire’de nüfusun yıllara göre dağılımında 1935’den 

2000 yılına kadar nüfusun düzenli olarak artış seyri gösterdiği görülür (Şekil 47). 
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Şekil 47: Tire Şehrinde Nüfusun Yıllara Göre Dağılımı. 
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Tire 

 
Yaş Grubu 
 

 
Erkek 

 

 
Kadın 

 

 
Toplam 

 

 
Toplam Nüfusa 

Oranı(%) 
 

0-4 1589 1478 3067 7.13 
5-9 1569 1579 3148 7.32 

10-14 1787 1718 3505 8.15 
15-19 1936 1870 3806 8.85 
20-24 1400 1859 3259 7.58 
25-29 1599 1665 3264 7.59 
30-34 1521 1662 3183 7.40 
35-39 1652 1693 3345 7.78 
40-44 1684 1638 3322 7.73 
45-49 1455 1334 2789 6.49 
50-54 1223 1201 2424 5.64 
55-59 932 931 1863 4.33 
60-64 820 885 1705 3.97 
65-69 739 884 1623 3.78 
70-74 558 726 1284 2.99 
75-79 334 472 806 1.87 
80-84 118 177 295 0.69 
85+ 96 200 296 0.69 

Bilinmeyen 1 3 4 0.01 
TOPLAM 21013 21975 42988 100  

Tablo 21: Tire Şehrinde Nüfusun Yaş Grubu263. 

                                                 
263 DİE, 2000 Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, İzmir İli, s.100-101. 
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Şekil 48: Tire Şehrinin Nüfus Piramidi. 
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Tire Şehrinde Nüfusun Yaş Grublarına Göre 
Dağılımı

0-14 Yaş 15-64 Yaş 65 + Yaş
 

Şekil 49: Tire Şehrinde Nüfusun Yaş Grublarına Göre Dağılımı. 
 

Tire şehrinde nüfusun yaş grublarına göre dağılımını gösteren tablo ve 

Şekiller incelendiğinde; 0-14 yaş grubu % 22,61 oranında, 15-64 yaş grubları % 

67,37 oranında, 65 yaş ve üzerindeki nüfusun oranı % 10,01’dir. Buna göre; toplam 

nüfus içinde 15-64 yaş grubu en fazla olan grub olarak görülür. Bağımlı nüfus olan 

0-14 yaş ve 65 yaş ile üzerindeki nüfusun, toplam nüfus içindeki oranı  % 32,62’dir 

(Şekil 49).   

Tire’deki ekonomik faaliyetleri, geçmişten günümüze doğru incelemek 

gerekirse; ilk olarak Bedestan semti’nin şehrin çarşısı olarak gerek Aydın Oğulları ve 

gerekse Osmanlılar döneminde önemli ekonomik faaliyetlerin olduğu bir merkez 

olarak görürüz. 8 kubbeli Bedestan 4 yöne açılan kapılarıyla yüzyıllar boyu şehrin 

ana çarşısını oluşturmuştur. Kuzeyde ve güneyde 12’şer, doğu ve batıda 4’er olmak 

üzere dış cephede toplam 28 dükkan bulunmaktadır. Çarşıların çevresinde yer alan 

hanlar; Tabakhane, Karakadı, Abüsselam, Hoca Emir, Hoca Kemal, Kurşunlu, 

Pirinçhanı, Yenihan’dır. Han çevresinde semerciler, yularcılar, eskiciler, pabuççular, 

keçeciler,kılıççılar, demirciler, yorgancılar, dokumacılar ve bakırcılar bulunmaktadır.  

Osmanlı şehirleri içinde Tire, önemli bir merkezdir. Osmanlı’da pazar ve 

çarşıların şehirlere göre dağılımına baktığımızda; Tire’nin önde olduğu görülür. 

Özellikle 15. yüzyıldan itibaren şehirde çarşı ve pazar yerleşimlerinin düzenli bir 

konum göstermesi, çarşı yerleşim planlarının da dikkatlice oluşturulduğunu 

göstermektedir. Osmanlı toprakları içinde özellikle dokuma sanayisinin en gözde 
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olduğu şehirlerden biri olan Tire, pamuklu, yünlü, ipekli ve keten türü üretimin en 

önemli merkezlerindendi. Avrupa ve Akdeniz ülkelerinin en gözde alım maddesi 

pamuk ipliğiydi. Tire ipliği, (rişte-i Tire) İmparatorluk pazarlarında egemen duruma 

gelmesi nedeniyle ince pamuk ipliği için tire kelimesi kullanılır olmuştu. Tire 

Alacası da önemli bir dışsatım ürünü olarak görülmekteydi. 16.yüzyıl içerisinde 

Boğdan ve Lehistan’a giden önemli bir mal olan Alaca; pamuk ve ipek karışımı olan 

bir kumaş olarak en iyi kalite de üretilmekteydi 264.  

Evlerde kurulan tezgahlarda çok çeşitli ürünler, pazarlarda alıcısını 

bulmaktaydı. Peştamal, Önbezi, Çarşaf, Çul Tezgahları ekonomik canlılığın bir 

göstergesiydi. Yüzlerce yıl Tire ipeği ham madde oluştururken, ipekçiliğin giderek 

pazarını kaybetmesi, ham maddenin Bursa’dan alınması, kök boyaların ve 

boyahanelerin ortadan kalkması, suni boyaların kullanılmasıyla dokumacılık Tire’de 

eski önemini yitirmiştir.  

Tire’nin ekonomisinde tarım ürünleri de, önemli bir yer tutmaktaydı. Tire’nin 

iklimi, her türlü ürün yetiştirmeye elverişli olması nedeniyle, kışın; arpa, buğday, 

çavdar, yulaf, bakla, nohut, yazın; pamuk, kendir, tütün, susam, meyvelerden üzüm, 

incir, kestane, ceviz gibi ürünler yetiştirilmekteydi. Bu ürünlerden üzüm, arpa, 

buğday, pamuk ve incir dış satım ürünleri olarak dikkati çekmekteydi. Bu ürünlerin 

dış satımının ulaşımın en kolay olduğu, İzmir’den yapıldığı görülülür 265.  

Tire’nin ekonomik faaliyetlerinde, son yıllarda büyük bir değişim 

yaşanmaktadır. Tire şehrinde çalışan nüfusun ekonomik faaliyetlere göre dağılımı bu 

değişimin bir ifadesidir. 

                                                 
264 Halil İnancık, “Osmanlı Pamuk Pazarı, Hindistan ve İngiltere Pazar Rekabetinde Emek Maliyetinin 
Rolü, ODTÜ, Gelişme Dergisi, Özel Sayı, 1979-1980, s.66. 
265 Faik Tokluoğlu, a.g.e.,1973, s54. 
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EKONOMİK  FAALİYETLER NÜFUS MİKTARI TOPLAM ÇALIŞAN 
NÜFUSA ORANI (%) 

Tarım, hayvancılık, ormancılık 2221 17.90 

İmalat Sanayii  3008 24.24 

Madencilik 49 0.39 

İnşaat 970 8.00 

Ticaret 2297 18.51 

Hizmetler 3858 31.09 

Bilinmeyen 8 0.06 

TOPLAM 12411 100 
 

Tablo 22: Tire Şehrinde Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyetlere Göre Dağılımı266. 
 

Tire’de çalışan nüfusun 12411’nin ekonomik faaliyetlere göre dağılımı 

şöyledir; 3858’i hizmetler sektöründe % 31.09’luk bir oranda, 3008’i imalat 

sanayisinde %24.24’lük bir oranda, 2297’si ticaret sektöründe %18.51’lik bir oranda, 

2221’i tarım, hayvancılık, ormancılık sektöründe %17.90’lık bir oranda, 49’u ise 

madencilik sektöründe % 0.39’luk bir oranda istihdam edilmektedir (Tablo 22). 

Tire'de Çalışan Nüfusun 
Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı

Tarım,hayvancılık,ormancılık
İmalat Sanayii 
Madencilik
İnşaat
Ticaret
Hizmetler
Bilinmeyen

 
Şekil 50: Tire’de Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyetlerine Göre Dağılımı. 

 

                                                 
266 DİE, 2000 Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, İzmir İli, s.200-201. 
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Çalışan 12411 nüfusun; 10143’ü erkek 2268’i kadındır. Çalışan erkeklerin 

oranı % 81.7 iken kadınların oranı % 18.3’dür (Şekil 51). 

Tire'de Çalışan Nüfusun Cinse GöreDağılımı

Erkek Kadın
 

Şekil 51: Tire’de Çalışan Nüfusun Cinse Göre Dağılımı. 
 

Tire’de Ticaret Odası, Ziraat Odası, Şoförler ve Otomobilciler Odası, 

Lokantacılar Odası, Otobüsçüler Odası, Pazarcılar Esnafı Odası, Terziler Odası, 

Kahveciler Odası, Berberler Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası bulunmaktadır. 

Tire’de, Ziraat Bankası, İş Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Akbank  halka 

hizmet vermektedir.  

Tire, kültürü ve doğal güzellikleriyle Türkiye’nin en güzel şehirlerindendir. 

Tarihi yapısı, müzesi, el sanatları, evleri, çarşısıyla zengin turizm değerlerine sahip 

bir şehirdir. Tire’nin zengin kültürel kimliğini ortaya koyan başlıca eserleri şunlardır;  

hanları (Çöplüce Hanı, Alaçeşme Hanı, Karakadı Hanı, İbni Melek Hanı..) 

kervansarayları (İsa Bey Kervansarayı, Hoca Emir Kervansarayı, Hoca Kemal 

Kervansarayı..) zaviyeleri (Alihan, Yeğenli, Ahmetli, Kara Halil..), mescitleri  

(Çanakçı, Yunus Emre, Buğday Dede, Sire Hatun..) camileri (İsa Bey, Mehmet 

Bey,Karakadı, İshak Bey..) medreseleri (İbni Melek267, Lütfü Paşa, Necip Paşa, 

                                                 
267 Medrese, Aydınoğulları’nın ünlü başkent Birgi kadısı İzzeddin Ferişte’nin oğlu olan İbni Melek 
(Abdüllatif Ferişte) adına Aydınoğulları hükümdarı Mehmet Bey tarafından yaptırılmıştır. Mehmet 
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İpekçizade..) hamamları (Terziler, Mısırlı, Tabakhane, İbni Melek..) türbeleri (Ali 

Baba, Musa Bey, Oruç Gazi, İsa Baba..) dir. Ayrıca, Necip Paşa kütüphanesi 

medrese kütüphaneleri dışındaki bağımsız ilk kütüphanedir. II. Mahmut’un gözde 

adamı olan Necip Paşa görev nedeniyle Tire’de bulunduğu sırada kütüphaneyi 

yaptırmıştır. Günümüzde 12000 adete yaklaşan kitap sayısından, 1147 adedi yazma, 

1135’i basmadır. Kütüphanenin, paha biçilemez el yazması eserleriyle başka bir 

örneği yoktur. Necip Paşa, kütüphanenin yaşaması için bir vakfiye düzenlemiş, Birgi 

ve civarında yer alan 1340 dönüm tarlasının, Bayındır, Ödemiş ve Sultanhisar’da 

belirlenen yerlerin gelirleri vakfedilmekteydi268 . 

Özellikle Tahtakale mevkiindeki çarşıda tarihi Kutu Hanı ve Arastası, 

Tahtakale Hamamı ve Bedesteni görülmeye değerdir. Ayrıca  çarşıda, bakır işleme 

atölyeleri, halı ve kilim mağazaları, urgancılar, seramik işleme atölyeleri de  yer alır. 

Yerel kültür mirası olarak urgancılık, nalcılık, yorgancılık, hasırcılık, keçecilik, 

dokumacılık hâlâ yaşatılmaktadır. Kenevir liflerinden yapılan Tire urganları 

sağlamlığı ve beyazlığıyla Anadolu’nun her yanında ve Balkanlarda tanınmaktadır. 

İstanbul’un fethinde kullanılan gemi halatlarının Tire’de yapıldığı bilinmektedir.    

Tire evleri, geleneksel Türk mimari özelliklerini yansıtması nedeniyle tek 

başına  ele alınıp incelemeye değer bir konudur. Burada sadece Tire evlerinin belli 

başlı özelliklerine kısaca değinmeyi uygun gördüm. Tire evleri’nin büyük kısmı 

güney-kuzey, bir kısmıysa kuzey-güney doğrultusunda eğimli alanlar üzerinde inşa 

edilmiştir. Sokakların çoğu dar olup, bazıları günümüzde asfaltlanmış, bazıları eski 

görünümünü korumaktadır. Sokaklar, yağmur sularının akması için, ortaya eğimli 

yapılmış ve taşlarla döşenmiştir.  

Tire’de karakteristik Türk evlerinin dışında, çoğunluğu 20. yüzyıl başlarında 

yapılmış, Levanten tipi evlerden de vardır.  Karakteristik Türk evleri, çoğu avlulu 

veya büyük bahçeli, yüksek avlu duvarları olan, alt katları daha kapalı, büyük bir 

kısmının bahçe önünde bir açık sofası (hayat) mevcut olan evlerdir. Levanten tipi 
                                                                                                                                          
Bey ve çocuklarının hocası olan İbni Melek,  fıkıh, tefsir, hadis ve kelam bilgini olarak medreselerde 
kitabları okutulmuş ve tüm İslam dünyasınca tanınmış bir yorumcudur. 
268 Mehmet Şeker, “Necip Paşa Kütüphanesi’nin Vakfiyesi”, Türk Kültüründe Tire, Ankara, 1944, 
s.69. 
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evler, gizlilik, içe dönüklük, kapalı yaşama arzusu terkedilmiş ve yapılar, cumbalar 

ve pencerelerle dışa açılmıştır. Bu tür evlerde avlu yerine büyük bahçeler 

bulunmaktadır. Tire evlerinde inşa malzemesi olarak kırma taş ve tuğla daha fazla 

kullanılmıştır. Evlerin çoğu iki katlı olup alt katlar depo, kiler, samanlık amaçlı 

kullanılmaktadır. Üst katlar yaşama mekanlarına sahiptir. Levanten tipi evlerde her 

iki katın da yaşama mekanlarına ayrıldığı dikkati çekmektedir. Ayrıca evlerin kapı ve 

pencerelerindeki bitki ve hayvan motifleriyle zenginleştirildiği görülür.    

Mevcut yerleşim;  şist-ince taneli gnays, alüvyal yelpaze ve Küçük Menderes 

ovası alüvyonları üzerindedir. Şehrin kuzeyi ve batısı sulu tarım ve kuru tarım arazisi 

olarak kullanılan I.Sınıf tarım toprağındaki alüvyondur. Şehrin güneyi ise yapılaşma 

için uygun olmayan yüksek topoğrafik eğime sahiptir. Bu durumda şehrin 

gelişebileceği tek yön olarak doğusundaki, Gökçen yoluyla kuzeye doğru  yüksek 

topoğrafik eğimin başladığı yere kadar olan yaklaşık 1 km genişliğinde şerittir. 

Şehrin gelişme alanı olarak önerilen bu kesimde arazi kullanım türü kısmen zeytinlik 

ve çoğunlukla fundalıktır269 .  

 

 

                                                 
269 İzmir İlinin Çevre Jeolojisi ve Doğal Kaynakları Raporu, MTA Genel Müdürlüğü, Ege Bölge 
Müdürlüğü, İzmir, 1998, s.253. 
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Şekil 52: Tire Şehir Planı 
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2.3.3.2.3. Torbalı 

Torbalı ilk olarak, bugünkü şehrin  güney batısında Yeniköy ve Özbey 

köyleri arasında ovaya hakim bir yamaçta kurulmuştur. Burası  sönmüş şehirler 

kısmında bahsedilen Metropolis şehridir. Torbalı’nın atası olan bu şehre, “Ana 

Tanrıça Şehri” deniliyordu. Eski yerleşim ve yeni yerleşim arasındaki bağlantının, 

Torbalı adına yansıdığı yani Torbalı adının Metropolis adındaki tropolis bölümünden 

gelmiş olabileceği güçlü bir olasılıktır. Hristiyanlık döneminde oradaki yerleşimin 

adı elbette değişikti, Ana Tanrıça tapkısına işaret eden Metropolis adının 

kullanılması olanaksızdı; bu yüzden, şehrin İzmir’den 30 mil uzaklıkta olduğunu 

belirtir yolda, Trianda/Triakonda (=30 mil) adı, resmi ad olarak kullanılmıştır270 . 

Torbalı, bereketli toprakları, ılıman iklimi, ulaşım ve ticarette elverişli 

konumu sayesinde tarih boyunca önemli yerleşimlere sahne olmuştur. Şehrin 

yerleşim tarihi oldukça eskiye iner. Kazılarda elde edilen Bronz Çağı ve M.Ö 2 bin’e 

ait bazı seramik parçaları, taş baltalar ve Hititlilere ait mühür ele geçmiştir. Şehrin 

asıl gelişmesi M.Ö 3. yüzyılda, Helenistik çağda başlamıştır. Yoğun bir yerleşimin 

gözlendiği Helenistik çağda tiyatro, stoa gibi anıtsal kamu binaları yapılmıştır. Roma 

çağında şehir önemini korumuş hamam, gymnasium gibi kamu binalarının yanı sıra 

Roma imparatorluk geleneğinde zengin evleri de yapılmaya başlanmıştır. Bizans 

döneminde Metropolis, bir piskoposluk merkeziydi. Savaş ve ekonomik nedenlerle 

küçülmeye başlayan şehirde bir kale inşa ettiler.  

Anadolu’ya gelen Türkler, Oğuzlar olup, X.yüzyıldaki beş büyük Türk 

elinden birisi idiler. XI. yüzyılda tamamen Müslüman olmuşlar ve bunun sonucunda 

kendilerine Türkmen adı da verilmiştir. Türkiye’de XIV. ve XV. yüzyılda Orta ve 

Batı Anadolu’da oturak yaşayışta çoğunluğu kazanmış olan Türkler, göçebe 

kavimdaşlarına Yörük yani göçebe demişlerdi. Oğuzlar bilindiği üzere, XI. yüzyılda 

Selçuklu hanedanı idaresinde İran’da bir devlet kurduktan sonra 1071 yılında 

                                                 
270 Bilge Umar, Ionia, 2001, İstanbul, s.161. 
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Malazgirt’te Bizanslıları kesin bir şekilde yenerek Anadolu’da yurt tutmaya 

başladılar 271.  

Oğuz Türkleri, 1040 yılında Dandanakan zaferi ile İslam dünyasında, 

1071’deki Malazgirt zaferi ile de Anadolu’da ve üç kıta üzerinde cihan 

hakimiyetlerinin temellerini atmışlardı. Malazgirt zaferinin en büyük ve en göze 

çarpan neticesi Anadolu’nun Türkleşmesini ve Türklere yeni bir vatan haline 

gelmesini sağlamasıdır272. 1071’deki Malazgirt zaferinden sonra Anadolu ile 

Türkistan arasında bir göç kanalı meydana geldi. Bu kanaldan aşağı yukarı 200 yıl 

içinde Oğuz Türklerinin büyük bir çoğunluğu Anadolu’ya göç etti. Türkler bu uzun 

göç zamanı içinde göçebe, yarı göçebe ve yerleşik hayatı yaşayanlardan olmak üzere 

kümeler halinde Anadolu’ya gelirken çadırlarını, yetiştirdikleri hayvanları, göçebe ve 

yerleşik yaşayışa ait kültürlerini, silahlarını, kıyafetlerini, edebi değerlerini, 

törelerini, harslarını Anadolu’ya getirdiler273 .      

Bizanslılar Türk akınlarından korunmak ve egemenliklerini devam 

ettirebilmek için Metropolis’te bir kale inşa ettiler. XI. ve XII yüzyılda inşa edildiği 

anlaşılan kale, ilkçağdaki kent merkezi Akropolis’in bitişiğinde kurulmuştur. Burası 

Torbalı ovasına hakim bir yer olup şu anda Yeniköy ve Özbey köyleri arasında bir 

mevkidedir.  

Hızla Anadolu’ya yayılan Selçuklular 1081 yılında İzmir çevresini fethettiler. 

Torbalı  ve İzmir, Çaka Bey tarafından ele geçirilmiştir. Çaka Bey’in ölümünden 

sonra (1096), yöre tekrar Bizans egemenliğine girmiş ve durum Aydın oğlu Mehmed 

Bey’in oğlu Gazi Umur Bey’in İzmir’i tekrar fethine kadar  devam etmiştir.  

Beylikler dönemi olarak adlandırılan bu dönemde İzmir ve çevresine 1308 

yılında Aydın oğulları Beyliği hakim olmuştur. Aydın oğullarının hüküm sürdüğü 

yerlere Aydın Eli veya Leşkeri Eli derlerdi. Aydın oğullarının Küçük Menderes ve 

Büyük Menderes havzalarını kesin olarak fethinden sonra, bu havaliye “Aydın Eli” 

                                                 
271 Faruk Sümer, “Anadolu’ya Yalnız Göçebe Türkler mi Geldi?”Belleten Cilt XXIV, Sayı 96’dan 
Ayrı Baskı, Ankara, 1960, s.573. 
272 Osman Turan, Türkler Anadolu’da, İstanbul, 1973, s.21. 
273 Faruk Sümer, a.g.e., s.593. 
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veya Memleket-i Birgi denilmiştir. XIV. yüzyıldaki “Aydın Eli” memleketlerinin 

belli başlı şehirlerini gözden geçirdiğimiz zaman gördük ki, eski Aydın Eli hemen 

hemen İlkçağların İonia ve Meonıe bölgelerine tekabül etmektedir; yani Büyük 

Menderes = Meandre, ile Küçük Menderes = Caistre havzalarını çeviren mıntıkayı 

içine almaktaydı.  

İstanbul’da Başbakanlık Arşivinde, Fatih Devrinden kalma 855 Tarihli Tahrir 

Defterleriyle, 8 numaralı diğer  Tarihsiz Fatih Tahrir Defteri’nin incelenmesi 

neticesinde, Livâ-i Aydın’a bağlı yerler içinde belli başlı şuraları görülmektedir. 

Birgi, Tire, Güzelhisar-ı Aydın, Sultan Hisarı, Ayasuluğ, İzmir, Nazilli, Alaşehir. 

Bunlardan başka bugün o havalideki belli başlı ilçe ve bucak merkezlerinin adları da 

Karye = Köy olarak geçmektedir. Kızıl Hisar = Torbalı, Otamış = Ödemiş, Bayındır 

= Bayındırlu, Keles = Kiraz gibi274 .   

14. yüzyıldan itibaren yörenin Aydın Oğulları Beyliği’nin eline geçmesiyle 

Metropolis “Kızıl Hisar” olarak anılmaya başlamış ve bundan sonra şehir eski 

konumunda daha fazla yaşayamamış ve Torbalı’ya taşınmıştır.  

1425 yılından sonra Anadolu Beylerbeyliği’ne bağlı Sığla sancağının bir 

köyüdür. Fatih dönemindeki arşiv kayıtlarında, Germiyanlı mescidinin vakıf 

arazisidir ve adı Aydın Oğulları döneminde aldığı Kızıl Hisar adı kullanılmıştır. 

17. yüzyılda İzmir’in çok canlı bir ticaret merkezi olması kervan ticaretinin 

önemini arttırmış, Milet, Efes, İzmir, Foça kervan yolu bu dönemde çok önem 

kazanmıştır. Bu yol Selçuk ve Torbalı üzerinden İzmir’e ulaşıyordu. II. Sultan Hamit 

zamanında İzmir’den güneye Aydın’a ve doğuya Bayındır-Ödemiş-Birgi yollarının 

kavşak noktasında olmasından, Torbalı, kervan ve ticaret aleminin uğrak yeri haline 

gelmiş ve nüfuslanmıştır. C.Texier, Küçük Asya adlı esrinde; birkaç han ve koruyucu 

takımı bulunan konak yeri Torbalı ( Trianta)’ya geldiğinden bahseder275 . 

Torbalı, Sığla Sancağına bağlı geliri yüz bin akçenin üzerinde olduğundan 

padişah hassı sayılmış  ve direkt merkeze bağlanmıştır. 1881 yılında idari 
                                                 
274 Himmet Akın, Aydın Oğulları Tarihi Hakkına Bir Araştırma, Ankara, 1968, s. 100. 
275 Charles Texier, Küçük Asya,( Çev.Ali Suat), Ankara, 2002, s.150. 
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değişiklikle Sığla sancağı yeni kurulan Aydın vilayetinin İzmir (Sığla) sancağına 

bağlı bir nahiyesidir. 1867’de Osmanlı Devleti’nin idari bölünüşü eyalet şeklinden 

vilayet şekline çevrilmiş böylece vilayet merkezi İzmir olmuştur. 

Anadolu’da yabancı sermayeyle yapılan ilk hat imtiyazı Eylül 1856’da 

verilen İzmir- Aydın hattıdır276 . Torbalı, 1860 yılında havzanın güneyinde Selçuk 

ilçesine ulaşmıştır. Aydın’a bağlanan hat 1888’de, Torbalı’dan ayrılan hat ise 

Bayındır ve Ödemiş’e uzanmıştır. Aydın’a ve Denizli’ye uzanan bu yolun 

tamamlanmasıyla Küçük ve Büyük Menderes havzaları Torbalı üzerinden İzmir 

limanı’na bağlanmıştır. Ulaşım bakımından kavşak noktası olan Torbalı, kuzeyinden 

Kemalpaşa karayoluyla İzmir-Ankara yoluna bağlanmaktadır. Bu yol tarihte Kral 

yolu olarak bilinen Gordion, Sard, Nif, Torbalı, Efes yolunun bir parçasıdır. Ayrıca 

Torbalı’dan Tire, Ödemiş, Kiraz yoluyla Küçük Menderes Havzası’ndaki en uzak 

noktalara ulaşılabilmektedir. Şehrin batısında, başka bir yol Torbalı’yı Ahmetbeyli 

sahillerine bağlamaktadır. Torbalı, Menderes hava limanıyla hava ulaşımının da 

kolaylıkla yapıldığı bir şehirdir. Ulaşım ve pazarlama olanakları yanında önemli 

hammadde kaynaklarına sahip Torbalı hızlı bir değişim yaşamış ve “Ziraat Kasabası” 

kimliğinden  “Sanayi Şehri” kimliğine geçiş aşamasında nüfusu da hızla artmıştır.  

1927 yılında belediye teşkilatının kurulduğu şehirde 1.771 kişi olan nüfusu, 

1935’de 2007, 1940’da  4416, 1945’de 4851,1950’de  6038, 1955’de 6607, 1960’da 

8010, 1965’de 11712, 1970’de 16086, 1975’de 17237, 1980’de 15422, 1985’de 

18300, 1990’da 21167, 2000’de 38099’a ulaşmıştır (Şekil 52). Özellikle 1960-70 ve 

1980-90 yıllarındaki bu yüksek artışın nedeni köylerden, ilçelerden ve illerden 

çalışmaya gelen nüfustur. 2000 yılındaki nüfusun 18.825’i erkek, 19.274’ü 

kadındır277 . 

                                                 
276 Anadolu’da Tarihi Yollar ve Şehirler Semineri, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Türk Tarih Kurumu 
Yayınları, İstanbul, 2000, s.157. 
277 DİE, 2000 Genel Nüfus Sayımı, s.62. 
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Şekil 53: Torbalı’da Nüfusun Yıllara Göre Dağılımı. 

 

Son yıllarda Konya, Uşak, Niğde, Denizli, Aydın ve  Diyarbakır, Şanlıurfa, 

Ağrı, Kars, Muş, Elazığ illerinden yoğun göçler olmuştur. Atatürk mahallesi nüfus 

artışına bağlı olarak kurulan en yeni mahallelerdendir. Atatürk mahallesi, Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden gelen vatandaşların yaptıkları küçük parseller 

üzerinde düşük kaliteli evlerle sağlıksız yapılaşma dikkati çekmektedir. Ertuğrul 

mahallesi, düzenli caddeleriyle planlı ve konutlarıyla alt yapı sorunu olmayan en iyi 

mahallesidir. Torbalı ve Muratbey mahallerindeyse toplu konutlar çoğunluktadır. 

Sayıları hızla artan kooperatifler İzmir yönüne doğru gelişme göstermektedir.Yurt 

dışından gelen göçmenlerin sayısı da oldukça fazladır. Kurtuluş savaşı sonrasında, 

1930’lu ve 1950’li yıllarda Yunanistan, Romanya, Bulgaristan ve Yugoslavya’dan 

göçmenler gelmiştir. Bulgaristan’dan son göçler sırasında da nüfus artmıştır. Bu 

göçmenler çoğunlukla Muratbey ve Torbalı mahallelerine yerleşmişlerdir278 .  

Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımında, şehirde genç nüfusun çoğunlukta 

olduğu görülmektedir (Tablo 23). 

                                                 
278 Veli Arkoç, Torbalı, Ödemiş, 1995, s. 32. 
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Torbalı 
Yaş 

Grubu 

  
Erkek 

 
Kadın 

 

  
Toplam 

 
Toplam Nüfusa 

Oranı(%) 
0-4 1886 1692 3578 9.36 
5-9 1944 1954 3898 10.23 

10-14 1983 1905 3888 10.20 
15-19 1957 1958 3915 10.28 
20-24 1372 1890 3262 8.56 
25-29 1616 1722 3338 8.76 
30-34 1506 1528 3034 7.96 
35-39 1515 1496 3011 7.90 
40-44 1295 1266 2561 6.72 
45-49 1076 1023 2099 5.51 
50-54 797 692 1489 3.91 
55-59 574 539 1113 2.92 
60-64 429 472 901 2.36 
65-69 381 453 834 2.19 
70-74 283 331 614 1.61 
75-79 146 197 343 0.90 
80-84 37 72 109 0.29 
85+ 27 80 107 0.28 

Bilinmeyen 1 4 5 0.01 
TOPLAM 18825 19274 38099 100  

Tablo 23: Torbalı’da Nüfusun Yaş Grubuna Göre Dağılımı279. 
 

                                                 
279 DİE,Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, İzmir İli, s.99-100. 
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Şekil 54: Torbalı Şehrinin Nüfus Piramidi. 
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Torbalı Şehrinde Nüfusun Yaş Grublarına Göre 
Dağılımı

0-14 Yaş 15-64 Yaş 65 + Yaş
 

Şekil 55: Torbalı Şehrinde Nüfusun Yaş Grublarına Göre Dağılımı280. 
 

Torbalı şehrinde nüfusun yaş grublarına göre dağılımını gösteren tablo ve 

şekil incelendiğinde; 0-14 yaş grubu % 29,83 oranında, 15-14 yaş grubu % 64,90 

oranında, 65 yaş ile üzerindeki % 5,27 oranında yer alır. Toplam nüfus içinde en 

fazla orana sahip yaş grubu 15-64 yaş grubudur. Bağımlı nüfus olan 0-14 yaş grubu 

ve 65 yaş ile üzerindeki nüfusun toplam nüfustaki oranı % 35,10’dur ( Tablo 23 ve 

Şekil 55).  

Önceleri tek katlı, avlulu, bahçeli evler ve dar sokaklar halinde gelişen 

mahalleler, günümüzde çok katlı binaların yapılmasıyla yeni bir görünüm 

kazanmıştır.  Torbalı mahallesiyle Tepeköy mahalleleri arsındaki boş alan ve burada 

yer alan tek tek evler plansız bir gelişme görüntüsü vermektedir. Yapılaşmada 

tehlikeli bir sorunda çok katlı binaların hızla artmasıdır. Deprem tehlikesi olan bu 

alanlarda elbette ki bu durum ciddi sorunlar doğuracaktır. Torbalı mahallesi çarşısı, 

park ve sosyal olanaklarıyla ayrı bir öneme sahibtir. Şehrin esas merkezi Tepeköy 

adıyla anılmaktadır. 1928’deki şiddetli depremden sonra kent büyük ölçüde Torbalı 

mahallesinden Tepeköy’e taşınmıştır. Şehrin çarşısı, Tepeköy mahallesindedir. 

Bankaların, belediyenin, ve iş merkezlerinin yer aldığı bu mahalledeki Atatürk 

meydanı merkezi bir özellik gösterir.    

                                                 
280 DİE, 2000 Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, İzmir İli, s.200-201. 



 

 212

Hükümet Konağı, Sağlık Ocağı ve PTT’nin bulunduğu Ertuğrul 

mahallesindeki Mithatpaşa caddesi avukatlık büroları, iş merkezleri ve canlılığıyla 

yeni bir merkezin oluşumunun işaretlerini vermektedir. Ertuğrul mahallesindeki hızla 

yapılaşma ve özellikle Barışkent konut projesi Hükümet Konağı çevresinde ticari 

oluşumların artmasına neden olmuştur.  

Resmi binalar ve okulların bir bölümü Muratbey mahallesi’nde toplanmıştır. 

Çınarlı yol olarak adlandırılan demiryoluna paralel yol boyunca Torbalı Meslek 

Yüksekokulu, askerlik şubesi, Kazımpaşa İlköğretim Okulu, DSİ, Köy Hizmetleri, 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman Şefliği sıralanmıştır.  

Torbalı, ulaşım, pazarlama, hammadde, işgücü avantajları, İzmir gibi 

endüstri, ticaret ve finans merkezine yakınlığı gibi faktörlerin etkisiyle hızla gelişen, 

yabancı sermayenin ilgisini çeken bir sanayi şehri olma yolunda hızla ilerlemektedir. 

Yağ, dokuma, ve besin endüstrisi başta olmak üzere, sigara, tuğla-kiremit 

fabrikalarının kurulmasında hammadde avantajı da etkili olmuştur. Ancak, otomotiv, 

beyaz eşya, inşaat, deri, mermer endüstrisinin gelişmesinde ulaşım ve pazarlama 

olanakları ön plana çıkmıştır. 1950’li yıllarda faaliyete geçen Çırçır Fabrikaları o 

dönemin en önemli tesisleridir. İlk kurulan çırçır fabrikası şu anda kapalı olan ESEN 

Çırçır Fabrikasıdır (1956). Bunu 1960’lı yıllarda faaliyete geçen diğerleri izlemiştir. 

Çırçır fabrikalarını, tuğla-kiremit fabrikaları (1961), tarım makineleri üretim tesisleri 

(1976), un fabrikaları (1977), deri fabrikaları (1978), süt işleme tesisleri ve son on 

yılda artan modern fabrikalar izlemiştir. 1980 yılından sonra kurulan fabrika sayısı 

otuzun üzerindedir. Bunların çoğu, Opel, Marlboro, Camel örneklerinde olduğu gibi 

büyük fabrikalardır. Fabrika sayısıyla birlikte endüstri kolu çeşidi de artmıştır. 

Ancak, verimli tarım alanları üzerinde sanayi tesislerinin kurulması ciddi bir 

sorundur. 
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     EKONOMİK  FAALİYETLER NÜFUS MİKTARI TOPLAM ÇALIŞAN 
NÜFUSA ORANI (%) 

Tarım, hayvancılık, ormancılık 1109 10.47 

İmalat Sanayii  3232 30.50 

Madencilik 15 0.14 

İnşaat 1021 9.63 

Ticaret 1788 16.87 

Hizmetler 3412 32.21 

Bilinmeyen 19 0.18 

TOPLAM 10596 100 
 

Tablo 24: Torbalı Şehrinde Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyetlerine Göre 
Dağılımı281. 

 

Torbalı Şehrinde Çalışan Nüfusun Ekonomik 
Faaliyetlerine Göre Dağılışı

Tarım,
hayvancılık,ormancılık 
İmalat Sanayii 

Madencilik

İnşaat

Ticaret

Hizmetler

Bilinmeyen

 
Şekil 56: Torbalı Şehrinde Çalışan Nüfusun Ekonumik Faaliyetlerine Göre Dağılımı 

 

Günümüzde, istihdam edilen toplam nüfus 10596’dır. Bu nüfusun 3412’si   % 

32.21’lik  oranda hizmetler, 3232’si % 30.50’lik oranda imalat sanayi, 1788’i 

16.87’lik oranda ticaret, 1109’u tarım, hayvancılık, ormancılık sektöründe % 

10.47’lik bir oranda, 1021’i  % 9.63 oranda inşaat sektöründe istihdam edilmektedir 
                                                 
281 DİE, 2000 Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, İzmir İli, s.200-201. 
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(Tablo 24 ve Şekil 56). Netice olarak denilebilir ki; tarım sektöründe çalışanların 

sayısı azalırken, hizmetler, imalat, ticaret sektöründe çalışanların sayısı artmaktadır. 

Bu durum şehrin sanayi şehri yolunda ilerlediğinin kanıtıdır. Ancak unutulmamalıdır 

ki; tarımsal ürünlere dayalı olarak gelişen sanayide her zaman tarım önemini 

koruyacaktır. Çalışan nüfusun 10596’sının 8096’sı erkek, 2500’ü kadındır. Çalışan 

nüfus içinde erkekler % 76.42, kadınlar ise % 23.59’luk bir oranda temsil 

edilmektedir (Şekil 57). 

Torbalı'da Çalışan Nüfusun Cinse Göre Dağılımı

Erkek Kadın
 

Şekil 57: Torbalı’da Çalışan Nüfusun Cinse Göre Dağılımı. 
 

Küçük Menderes Havzası’nın en hızlı gelişen sanayi şehri olan Torbalı’dan 

endüstriyel işgücü ihtiyacını gidermek için İzmir’de bir semtten ötekine gider gibi 

günü birlik Torbalı’ya gelip gidilmesi mümkündür. Ancak yerleşmelerin ve endüstri 

kuruluşlarının çoğunluğunun I.sınıf tarım toprakları üzerinde kurulması ciddi 

sorunlar doğuracaktır. Hızlı yapılaşmanın, tarım alanlarının hızla daralmasına neden 

olması geçimini tarımdan sağlayan insanların işsiz kalmasına, en önemli geçim 

kaynaklarının yok olmasına neden olacaktır. Torbalı tarıma dayalı sanayinin birinci 

sırada olduğu bir şehir olarak bu konuda gerekli önlemleri acilen almalıdır. Sanayi 

kuruluşlarında tüketilen yeraltı sularının son yıllarda seviyesinde ki hızlı düşmeler 

görülmektedir. Torbalı’da sanayi kuruluşlarının çevre kirliliğine yol açtığı da bilinen 

bir gerçektir. Kısaca değindiğimiz bu sorunların üzerine gidilip acil çözüm paketleri 

hayata geçirilmez ise  hazin bir son kaçınılmazdır.  
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Şekil 58: Torbalı Şehir Planı 
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2.3.3.2.4. Selçuk 

Selçuk, Küçük Menderes delta ovasının güneydoğusundaki Selçuk tepe ve 

doğusundaki Kuyu dağının  batı etekleri arasında kurulmuş olup denizden 9 km 

kadar içeridedir. Eskiçağlar’ ın meşhur şehri Efes, burada kurulmuştur. O zaman 

deniz kıyısında bulunan şehir, zamanla Küçük Menderesin getirdiği alüvyonlarla sığ 

körfezin dolması sonucu daha batıda şimdiki harabelerin bulunduğu yere taşındı. 

Ancak limanın alüvyonlarla dolması sonucu Efes eski önemini kaybetti ve şehrin ilk 

kurulduğu tepede yeni bir yerleşim yeri canlanmaya başladı. Bu yeni şehir, Efes’te 

yaşayan ve mezarı bulunan havari St.John Theologos’un adı dolayısıyla Bizans ve 

İtalyan kaynaklarında Agio Teologo, Aya Thologo; Arap ve Osmanlı 

kaynaklarındaysa Ayasuluk, Ayasulug veya Ayaslug adıyla anılmıştır282 .  

Antik Efes şehrinin kurucuları ve kuruluş tarihi kesin bilinmemekle beraber 

M.Ö. XI. yüzyılda bir İyon şehri olan Efes birkaç kere el değiştirdikten sonra Lidya 

hakimiyetine girer. M.Ö. 547-546’da Perslerin eline geçer, ardından M.Ö 334’te 

İskender İmparatorluğu’na katılır. Bu dönemde şehir, Panayır dağı ve Bülbül dağı 

arasında yeniden kurularak etrafı surlarla çevrilir. Selevkoslar’ın hakimiyetine giren 

Efes, M.Ö. 133’te Bergama Kralı III.Attalos’un ölümüyle Roma topraklarına katılır 

ve Asya eyaletinin merkezi olur. Efes, kısa sürede büyük bir gelişme gösterdi. Çünkü 

Anadolu içlerinden, dolayısıyla doğu ülkelerinden gelen yollar burada denize 

ulaşıyordu ve şehir, barış döneminde, tüm Anadolu’nun ihraç limanı olma özelliğini 

kazanıyordu. Böylece, İlkçağ dünyasının en zengin, en uygar, en kalabalık 

kentlerinden biri durumuna geldi ve bir altın çağ yaşadı 283. Roma İmparatorluğunun 

parçalanmasıyla Bizans yönetimine giren Efes’te toplanan konsillerde Hristiyanlık 

diniyle ilgili önemli kararlar alınmıştır. Bu devirde Efes, Hristiyanlık merkezidir.  

Araplar M.798 yılında Ayasulug’a kadar ilerlemişlerdir. 1071’den itibaren 

Anadolu’yu yurt edinmeye başlayan Türklerin eline geçer; ancak 1097 yılındaki 

Haçlı Seferleri sırasında yeniden Bizans’ın kontrolüne girer. 

                                                 
282 Feridun Emecen,  Ayasulug, İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1991,C.4, s.225. 
283 Bilge Umar, a.g.e.,2001, s.181. 
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İşlek iskelesiyle Batı Anadolu’nun önemli ticaret şehri olan Ayasulug 

Menteşe Bey’in damadı Sasa Bey tarafından 1304 ‘de Türk hakimiyetine alındı.   

Aydınoğlu Mehmed Bey tarafından 1310’da  Ayasulug (Selçuk), Sultan 

Hisarı Bodemya’yı ve 1326 da Gavur İzmir’i denilen sahil İzmir’i aldı. Mehmed 

Bey, Ayasulug (Efes-Selçuk) ve Sultan Hisarı’nı büyük oğlu Hızır Bey’e, İzmir’i 

ikinci oğlu Umur Bey’e, Bodemya’yı (Ödemiş’te) üçüncü oğlu İbrahim Bahadır 

Bey’e, Tire’yi dördüncü oğlu Süleyman Bey’e  verip en küçük oğlu İsa Bey’i 

yanında alıkoydu. Aydınoğlu Hızır Bey’in elindeyken Ayasulug’u İbn Batuta ziyaret 

eder ve 15 kapısı bulunduğunu söylediği şehrin eski, büyük bir şehir ve mühim bir 

ticaret merkezi olduğunu kaydeder284 . 

Deniz sahillerine sahip olan Mehmed Bey, İzmir’i henüz almadan evvel ilk 

donanmasını Ayasulug’da yaparak denizciliğe başladı285. Aydın Oğulları’nın deniz 

seferleri ve ticareti için Ayasulug ayrı bir öneme sahipti. 14. yüzyılda Ayasulug, 

Akdeniz ülkelerine mensup tüccarların da uğradıkları önemli bir ticaret merkezi oldu. 

Türk hakimiyetiyle meydana gelen iktisadi ve ticari gelişmeler sonucu Ayasulug 

14.yüzyıl’da önemli bir kültür ve sanat merkezi olarak karşımıza çıkmaktadır. 1348-

1360 yılları arasında Aydın Oğulları beyliğinin hükümdarı olan Hızır Bey zamanında 

beylik merkezi Ayasulug’dur. Onun ölümünden sonra başa geçen kardeşi İsa Bey de 

devlet merkezi olarak Ayasulug’u seçmiştir. İsa Bey burada kendi adını verdiği sanat 

değeri çok yüksek olan ve Aydın Oğulları döneminin en önemli mimari eseri sayılan 

İsa Bey Camii’ni yaptırmıştır. Ankara savaşında (1402) Yıldırım’ın esir düşmesi ve 

ordusunun perişan olması üzerine her biri ayrı bir politikayla kazanılan Anadolu 

beylikleri Timur eliyle yeniden canlanmış; böylece Anadolu’nun siyasi birliği tekrar 

bozulmuştur. İşte bu sırada Aydın Oğulları da eski topraklarına sahip ve hakim 

olmuştur ki, Yıldırım Bayezıd’ın Osmanlı mülküne kattığı 1390 tarihinden, Timur’un 

Aydınelini eski sahiplerine vermesine kadar geçen 12 yıllık zamanı Aydın Oğulları 

Beyliği için saltanat fasılası olarak kabul etmek âdet hükmüne girmiştir286 . 

                                                 
284 Himmet Akın, a.g.e.,1968, s.29. 
285 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, Ankara, 1937, s.105. 
286 Himmet Akın, a.g.e.,1968, s.97. 
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XVI. yüzyılda Anadolu’da Selçuklu adlı bazı oymaklara, Selçük ve Selçik 

şeklinde yer adları ve şahıslara da rastgeliniyor 287. Aydın Oğullar Beyliği, Osmanlı 

idaresine geçtiğinde buraya Aydın sancağı veya Aydın-ili sancağı adı verilmiş ve 

beyliğin eski sınırları bu idari teşkilat içinde korunmuştur. XV. ve XVI. yüzyıl tahrir 

defterlerine göre Aydın sancağı Birgi, Tire, Güzelhisar, Sultanhisar, Bozdoğan, 

Kestel, Yenişehir, Ayaslug, İzmir, Çeşme, Alaşehir ve Sart kazalarından meydana 

gelmiş geniş bir idari bölgeydi ve merkezden tayin edilen sancak beyleri tarafından 

idare edilmekteydi. XVI.yüzyılın ikinci yarısında, Aydın sancağının sahil 

kesimindeki bazı kazalardan yeni bir sancak teşkil edilerek Kaptanpaşa eyaletine 

bağlandı. Sığla adı verilen bu sancak İzmir, Ayasulug, Çeşme, Akçaşehir, (Söke) 

kazalarıyla Menteşe’ye (Muğla)  bağlı iki kazadan (Balat ve Çine) meydana gelmişti 

XVII. yüzyılda Aydın sancağındaki kazalarına Bayındır,  Balyambolu , Keles 

(Kiraz), Köşk, Amasya, İnegöl kazaları da katıldı 288.  

Osmanlı döneminde Ayasulug, XVI. yüzyılın ikinci yarısına kadar Aydın 

sancağının bir kazasıydı. 1475 tarihli bir tahrir defterine göre Ayasulug’un  bir 

mahalleye, 1850’si Müslüman, 350’si Hristiyan olmak üzere 2200 kadar nüfusa 

sahipti. Yeğan ve Şeyhlü, Kayacık ve Beyhamamı, Kara Fakih, Burak Bey, Kadı, 

Penbeğan, Kemer, Yengi Süle, Satılmış Fakih, Kubbeli Mescid ve Şâdgâm, Hatib ve 

Saru Sinan önemli kalabalık mahalleleri teşkil ediyordu289. XVI. yüzyılda mahalle 

sayısı azalmakla beraber nüfusu artış kaydetti. 1512’de 3700 Müslüman, 250 

Hristiyan olmak üzere 3950; 1529’da 3100’ü Müslüman, 300’ü Hristiyan 3400; 

1575’teyse 2900’ü Müslüman, 300’ü Hristiyan 3200 civarında nüfusu vardı290 .    

II. Bayezıd zamanında kasaba halkı ücra yerde ve deniz kıyısında olduğu için 

vergilerden muaf tutulmuştu. Yavuz Sultan Selim de bu hükme uymaya devam etmiş 

ve Ayasulug halkı vergilerden muaf tutulmaya devam etmiştir. Bu vergi muafiyeti 

sebebiyle  Ayasulug’a çevreden gelen bazı Yörük cemaatleri yerleşti ve böylece 

nüfus hızla arttı. Muhtemelen, Osmanlı hakimiyeti öncesinde Latinler tarafından 
                                                 
287 Faruk Sümer, Oğuzlar, İstanbul, 1999, s.359. 
288 Himmet Akın,a.g.e., 1968, s.82. 
289 Zeki Arıkan, “XIV-XVI. yüzyıllarda Ayasuluğ”, Birinci Uluslararası Geçmişten Günümüze Selçuk 
Sempozyumu, Selçuk, 1997, s.143. 
290 Zeki Arıkan, a.g.e., 1997, s.145-147. 
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boşaltılan ve sönmeye yüz tutan liman, XVI. yüzyıla doğru kısmi bir canlılık 

gösterdi. Şehir, XVI. yüzyılda bir cami, on üç kadar mescit, bir medrese, beş zaviye, 

bir Mevlevihane, bir kervansaray, dört hamam ve en az elli dükkana sahipti. 

Ayasulug kazasıysa bu yüzyıl ortalarında, yeni kurulan Sığla sancağına bağlanarak 

Kaptanpaşa eyaleti içinde yer aldı. XVI. yüzyılda Ayasuluğ kazası 125 köy, yirmi 

beş mezradan meydana geliyordu 291.    

Ayaslug XVII.yüzyılda özellikle İzmir’in gelişmesiyle eski önemini 

yitirmeye başladı. Evliya Çelebi’nin buranın eski harabelerinden ve ihtişamından söz 

ederek Ayasulug’un yirmisi kale içinde, 100’ü dışarıda 120 kadar eve, yirmi 

dükkana, bir mescid, bir küçük han ve hamama sahip bulunduğunu  söyler. 1660’lara 

doğru yapılan bir tahrire göre nüfusu hayli azalmış olan Ayasulug’da sekiz mahalle 

vardı ve bunlardan üçü hariç diğer eski mahallelerin ismi unutulmuş, yerlerini 

yenileri almıştı. Nüfusu 500’e bile ulaşmayan şehrin en kalabalık mahallesini eski 

yerleşim yeri olan Kemer teşkil ediyordu. XVII. yüzyılın sonlarına doğruysa ahalisi 

dağılmış, çok az sayıda nüfusa sahip küçük bir yerleşim yeri haline gelmişti. Veba, 

sıtma gibi salgın hastalıkların da yol açtığı bu gerileme XVIII. ve XIX. yüzyıllarda 

da sürdü. Nitekim XIX. yüzyılda buraya gelen seyyahlar, Ayasulug’u birkaç Türk 

ailenin oturduğu küçük bir köy olarak tasvir ederler. Tepe üzerindeki hisardan ve 

karşısındaki mermer cepheli büyük camiden bahsederler. Bu yüzyılın sonlarında 

Ayaslug, Kuşadası kazasına bağlı bir nahiye merkezi durumunda olup on üç köye 

sahibti292 . 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Selçuk şehri, Cumhuriyet döneminde, bataklıkların 

kurutulması, demiryoluna ek olarak karayolunun yapılmasıyla hızla gelişti. Şehir 

denize doğru gelişme göstermeyip doğu yönünde gelişmiştir. 1950’li yıllardan sonra  

doğu yönünde daha da genişlemiş, 1980’li yıllardan sonra İç ve Doğu Anadolu’dan 

gelen göçler nedeniyle güney yönünde gelişmiştir. 

                                                 
291 Atabey Kılıç, “Selçuk (Ayaslug) Kültür Tarihine Genel Bir Bakış”, Birinci Uluslararası Geçmişten 
Günümüze Selçuk Sempozyumu, Selçuk, 1997, s.7. 
292 Besim Darkot, Ayasuluk, İslam Ansiklopedisi, C.2, s.57. 
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Selçuk şehrinde nüfus; 1935’de 4024, 1940’da 4500, 1945’de 4906,1950’de 

6035, 1955’de 3450, 1960’da 8887, 1965’de 1027,1970’de 11101, 1975’de 12251, 

1980’de 12775, 1985’de 16242, 1990’da 19412, 2000’de ise 25414’dür( Şekil 59). 

SELÇUK
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Şekil 59: Selçuk Şehrinde Nüfusun Yıllara Göre Dağılımı. 

 

Doğal ve kültürel özellikleri dışında Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olan 

İzmir gibi büyük bir metropole olan yakınlığı ve idari bağlılığı, İzmir-Denizli 

arasındaki elverişli konumu da Selçuk şehrinin hızla büyümesine neden olmuştur. 

Selçuk’ta 5 mahalle (Atatürk, İsabey, Zafer, 19 Mayıs, 14 Mayıs mahalleleri) den 

oluşmaktadır. 1927 yılında nüfus 1500’ü bulmazken nüfus özellikle 1950-1960 ve 

1980-1990 yılları arasında hızlı bir yükseliş göstermiştir. Bu iki dönemdeki nüfus 

artışı doğal nüfus artışından çok Selçuk’a yönelik göçlerle izah edilebilir. 1950-1960 

dönemindeki artış, 1950’den sonra hız kazanan, 1965’lere kadar devam eden ve 

büyük bölümü Yugoslavya ve kısmen de Yunanistan’dan gelen göç dalgasıyla 

ilgilidir. 1980-1990 döneminde gerçekleşen artış, Selçuk şehrinin Cumhuriyet tarihi 

boyunca yaşadığı en yüksek nüfus artışıdır. Nüfusun söz konusu dönemde yüksek bir 

artış göstermesinde bu kez ülke içinden ve yurt dışından  kaynaklanan göçler etkili 

olmuştur. Aydın, Denizli, Yurt dışından gelenler ilk sıradadır. Ayrıca şehrin diğer 

illerin dışında İzmir’den aldığı göçler de oldukça önemlidir. İzmir il sınırı içinden 
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aldığı göçün başlıca üç merkezden kaynaklandığı görülür bunlar İzmir merkez, Tire 

ve Torbalı’dır. Nüfusun önemli bölümü tarım kesiminde çalışmaktadır. 

EKONOMİK  FAALİYETLER NÜFUS MİKTARI TOPLAM ÇALIŞAN 
NÜFUSA ORANI (%) 

Tarım, hayvancılık, ormancılık 1388 17,49 

İmalat Sanayii  697 8,78 

Madencilik 6 0,08 

İnşaat 564 7,11 

Ticaret 2598 32,74 

Hizmetler 2669 33,64 

Bilinmeyen 13 0,16 

TOPLAM 7935 100 
 

Tablo 25: Selçuk Şehrinde Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyetlere Göre 
Dağılımı293. 

 

Selçuk şehrinde, çalışan nüfus 7935’dir. Bu nüfusun; 2669’u hizmetler 

sektöründe % 33,64’lük bir oranda, 2598’i ticaret sektöründe % 32,74’lük bir oranda, 

1388’i tarım, hayvancılık, ormancılık sektöründe % 19,49’luk bir oranda, 697’si 

imalat sanayisinde 8,78’lik bir oranda, 564’ü inşaat sektöründe % 7,11’lik bir oranda, 

6’sı madencilik sektöründe 0,08’lik bir oranda istihdam edilmektedir (Tablo 25 ve 

Şekil 60). 

                                                 
293 DİE, 2000 Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, İzmir İli, s.200-201. 
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Selçuk Şehrinde Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet 
Kollarına Göre Dağılımı

Tarım, hayvancılık, ormancılık
İmalat Sanayii 
Madencilik
İnşaat
Ticaret
Hizmetler
Bilinmeyen

 
Şekil 60: Selçuk’ta Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı 

 

Selçuk şehrinde çalışan nüfus; 7935’dir. Bu nüfusun 6048’i erkek, 1887’si 

kadındır. Erkek nüfusun çalışan nüfus içindeki oranı % 76,22 iken kadın nüfusun 

oranı % 23, 78’dir (Şekil 61). 

Selçuk'ta  Çalışan Nüfusun Cinse Göre Dağılımı

Erkek Kadın
 

Şekil 61: Selçuk’ta Çalışan Nüfusun Cinse Göre Dağılımı. 
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Selçuk 
Yaş 

Grubu 
  

Erkek 
  

Kadın 
  

Toplam 
Toplam Nüfusa 

Oranı(%) 
0-4 1042 923 1965 7,73 
5-9 1148 1071 2219 8,73 

10-14 1177 1143 2320 9,13 
15-19 1263 1128 2391 9,41 
20-24 910 1128 2038 8,02 
25-29 1022 1107 2129 8,38 
30-34 1071 1114 2185 8,60 
35-39 1103 1051 2154 8,48 
40-44 962 902 1864 7,33 
45-49 817 766 1583 6,23 
50-54 638 545 1183 4,65 
55-59 432 429 861 3,39 
60-64 393 402 785 3,09 
65-69 367 363 730 2,87 
70-74 227 312 539 2,12 
75-79 117 132 249 0,98 
80-84 43 74 117 0,46 
85+ 34 63 97 0,38 

Bilinmeyen 3 2 5 0,02 
TOPLAM 12769 12655 25414 100  

Tablo 26: Selçuk Şehrinde Nüfusun Yaş Grubu294. 

                                                 
294 DİE, 2000 Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Yaş Grubları, İzmir İli, s.98-99. 
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Şekil 62: Selçuk Şehir Nüfus Piramidi. 
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Selçuk Şehrinde Nüfusun Yaş Grublarına Göre 
Dağılımı

0-14 Yaş 15-64 Yaş 65 + Yaş
 

Şekil 63: Selçuk Şehrinde Nüfusun Yaş Grublarına Göre Dağılımı. 
 

Selçuk şehrinde toplam nüfusun yaş grublarını gösteren tablo ve şekil 

incelendiğinde; 0-14 yaş grubu % 25,60 oranında, 15-64 yaş grubu % 67,59 

oranında, 65 yaş ve üzerindeki nüfusun % 6,82 oranında yer aldığı görülür. Toplam 

nüfus içinde  15-64 yaş grubunun fazlalığı dikkat çeker. Bağımlı nüfus olan 0-14 yaş 

ile 65 yaş ve üzerindeki nüfusun toplam nüfus içinde oranı % 32,42’dir (Tablo 26 ve 

Şekil 62).    

Günümüzde Selçuk, Batı Anadolu’nun en önemli arkeolojik merkezlerden 

biri olan Efes’e yakınlığı dışında aynı zamanda Bülbül dağı yamacında Hristiyanların 

kutsal sayarak ziyaret ettikleri Meryem Ana Evi’ne yakınlığından dolayı da 

Hristiyanlık’ta büyük önem taşır. Anadolu’daki ilk Hristiyan merkezlerinden biri 

olmasıyla da  dini turizm açısından önemli bir yere sahiptir. 1964 yılında hac yeri 

ilan edilen Meryem Ana’nın Evi dini turizmin önemli bir simgesidir. 

Selçuk’ta uygun iklim şartları deniz turizminin de gelişimini sağlamıştır. 

Pamucak sahilleri de bölgenin yeni bir turizm merkezi olmaya adaydır. Pamucak 

kıyılarında toplam 7 tesis (3 otel, 4 kamping) hizmet vermektedir. Selçuk ve 

Kuşadası bölgesini 10 bin yatağa ulaştıracak Efes Beach projesi  sadece Selçuk ve 

Kuşadası turizmini hareketlendirmekle kalmayacak Ege bölgesi turizmine de yeni bir 

çehre kazandıracaktır295 . 

                                                 
295 İzmir İli İlçelerinin Ekonomik Profili ve Yatırım Olanakları, İzmir, 2004, s.570. 
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Selçuk İzmir’e yakınlık ve İzmir’den güneye inen ana karayolu üzerinde 

bulunmasından dolayı avantajlı bir konumda olup asıl turistik özelliği, tarihsel 

potansiyelinden kaynaklanmaktadır. Tarihsel eserlerin başlıcaları St. Jean mezarı ve 

kilisesi, Bizans su kemerleri, Selçuk kalesi,  beylikler döneminde yapılan; İsa Bey 

Cami, Ezine Pazarı Cami, Subaşı Mescidi, Cemaloğlu Mescidi, Köse Umur Mescidi, 

Ahmet Paşa Mescidi, Hoca İbrahim  Mahallesi Mescidi, Ahi Babuccu Zaviyesi, 

Kalender Zaviyesi, Sarı Hacı Zaviyesi, Musa Bey Zaviyesi, Yahşi Bey Medresesi ve 

Aydın kızı Azize Hatun İmareti, kümbetler ve hamamlar sayılabilir.   

Turizm fonksiyonu şehre damgasını vurmuştur. Otel-motel ve pansiyonlar 

Atatürk caddesiyle kale güneyinde olup bu iki yere yakın mahallelerde (Atatürk ve 

İsabey mahalleleri) toplanmıştır. Toplam 64 adet konaklama tesisinin yaklaşık % 

90’ı bu kesimde dağılış göstermektedir. Turizmle bağlantılı olan kurum, kuruluş ve 

tesisler ve alanlar da şehrin aynı kesimlerinde görülür. Bunlardan bazıları şunlardır; 

Turizm Eğitim Merkezi, İlçe Turizm Danışma Müdürlüğü, Otobüs Terminali, 

Belediye, Hükümet Konağı’dır. 

Selçuk’a turizm yoluyla gelen yerli ve yabancı turistler, yakın yıllara kadar 

çoğunlukla günübirlik ziyaretlerde bulunuyordu. Selçuk turizminin böyle bir karakter 

kazanması İzmir’de hem denizyolu hem de havayolu gümrük kapılarının bulunuşu  

İzmir kaynaklı ziyaretlerin günü birlik olmasına olanak sağlıyordu. Daha da önemli 

bir etken 18 km uzaklıkta Kuşadası’na deniz yoluyla gelen yabancıların Efes, 

Meryemana, Müze gibi yerleri günü birlik ziyaret edebilmeleriydi. Kuşadası ve İzmir 

arasındaki coğrafi konumu bu sonucu getirmiştir. Konaklama tesislerinin sayı ve 

nitelik itibarıyla yetersizliği de Selçuk’ta günü birlik ziyaretlerin artmasına ve 

konaklama için Kuşadası’na yönelmeye neden oluyordu. Son 10 yıldan beri turizmde 

yaşanan bu sorun Pamucak kıyılarında nitelikli turistik otellerin hizmete girmesi ve 

turizmi geliştirmek için alınan  kararlarla giderilmeye başlamıştır. Artık Selçuk, 

sadece inanç turizmi veya deniz turizmiyle değil av, mağara, doğa sporlarıyla da 

önemli bir turizm merkezidir.  

Şehrin gelişimiyle ilgili önerimiz; Selçuk şehrinin batısı, kuzeyi ve güneyi; 

hem I. Sınıf tarım arazisi hem de depremde en kötü zemin özelliklerini sunan 
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alüvyonla kaplıdır. Batısı ve güneybatısı aynı zamanda antik Efes kentinin de 

bulunduğu, sit alanı içerisinde kalmaktadır. Kuzeydoğu, Doğu ve Güneydoğusu 

sağlam zemin özellikleri sunan mermer ve şist olmakla birlikte yapılaşmaya uygun 

olmayacak derecede fazla eğimlidir. Şehrin gelişim alanı, ayrıntılı jeolojik etütler 

yapılarak, mevcut arazi kullanım türü bağ-bahçe, zeytinlik ve fundalık olan zemini 

şistlerden oluşan alanlara doğru  olmalıdır296 .  

Selçuk ve çevresi I. Derecede Deprem Alanı’nda kalmakta olup jeolojik 

yapısı, şehircilik açısından sakıncalı özellikler taşımaktadır. Yeni yapılaşmalarda bu 

özelliklere dikkat edilerek doğu ve güney kesimlere doğru bir yön izlenmelidir297 .  

 
Şekil 64: Selçuk Şehir Planı 
                                                 
296 İzmir İlinin Çevre Jeolojisi ve Doğal Kaynakları Raporu, İzmir, 1988, s.254. 
297 Hasan Gümüş, “Selçuk’un Jeolojik Yapısı ve Şehircilik Açısından Önemi”, Geçmişten Günümüze 
Selçuk Sempozyumu, İzmir,1997, s.67. 
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2.3.3.2.5. Bayındır 

Bayındır, Bozdağlar üzerindeki Bayındır (582 m) ve Basra (663 m) 

tepelerinin güney yamaçlarına kurulmuş bir şehirdir. Şehrin, yerleşim yeri olarak ne 

zaman kurulduğu bilinmemektedir. Bayındır şehri, Kral Yolu üzerinde bulunan Efes-

Sard arasındaki önemli noktalardan biri olmuştur. Şimdiki Ergenli köyünün 

kuzeyinde Bayındır Kalesi diye bilinen yıkık kale kalıntılarının çevresinin ilk 

yerleşim yeri olduğu saptanmıştır. Araştırmacılar, sırasıyla M.Ö 2000’lerde 

Hititlerin, 700’lerde Frigya ve Lidyalıların, M.S 300’lerde Roma İmparatorluğu’nun, 

395’te Doğu Roma’nın, 1084 yılından sonra Selçukluların, 1308-1425 yılında Aydın 

Oğulları’nın ve 1425’ten itibaren de Osmanlılar’ ın egemenliğinde olduğunu ortaya 

koymaktadır. 

Bayındır, Akkoyunlu devletini çıkaran ve yirmi dört Oğuz boylarından 

birinin ismidir 298. Oğuzlar, Bozok ve Üçok adıyla iki bölüme ayrılır. Bozoklar; 

Günhan, Ayhan, Yıldızhan kollarını; Üçok’lar da, Gökhan, Dağhan ve Denizhan 

kollarını meydana getirirler. Bu altı kolda dörderden 24 boya ayrılırlar299 . 

Bayındır’da Bizans döneminde yerleşimin bulunduğu  yerde, 14.yüzyılın başlarında 

24 Oğuz Boyu’nun Üçok Kolu’ndan olan Bayındır Türkmen Boyu’nun 

yerleştirilmesiyle, yeni bir yerleşimin oluşturulduğu da kaynaklarda belirtilmektedir. 

Adını bu Bayındır Boyu’ndan alan Bayındır boyu; her zaman zengin ve nimet sahibi 

anlamına gelir300  . 

Tahrir defterlerinde 52 köy ve ekinliğin Bayındır adını taşıdığı görülür. 

Bunlar da Anadolu’nun orta ve batı bölgelerinde bulunuyor. O zamanlar, bir yörenin, 

bir oymağın adını taşıması, çok defa o yörede oturanların hepsinin veya çoğunun 

yörenin adını taşıdığı oymağa mensup olduğunu gösterir. Bu Bayındır yöresi adını 

zamanımıza kadar devam ettirmiştir. Şimdi İzmir’e bağlı Bayındır kasabası, 

XVII.yüzyılda da vardı. Evliya Çelebi, bu kasabanın adının Orhan Gazi’nin oraya 

                                                 
298 Hilmi Göktürk, “Anadolu’da Oğuz Boyları, Anadolu’nun Dağında Ovasında Türk Mührü”, Türk 
Dünyası Yayınları, İstanbul, 1979, s.44.” 
299 Faruk Sümer, “Anadolu’ya Yalnız Göçebe Türkler mi Geldi?”,  Türk Tarih Kurumu Yayınları, 
Ankara, 1960, s.8. 
300 Cevdet Türkay, Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı İmparatorluğu’nda 
Oymak Aşiret ve Cemaatler, İstanbul, 1975, s.8. 
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“Bayındır kavmini” yerleştirmesinden aldığını söylemektedir. Bunun Evliya 

Çelebi’nin kendisine mahsus izahlarından biri olduğundan şüphe edilemez301 . 

Tarih seyri gösteriyor ki, Anadolu’nun bugünkü sakinleri  Oğuz Türkleridir. 

Oğuzlar, aklın ihtiva edemeyeceği kadar kalabalık bir nüfus kesafetini ihtiva etmekte 

idi. Bunlar, birbiri ardınca garbdan va şarkdan akınlar yaparak Anadolu’ya gelmişler 

ve yerleştikleri sahayı öz yurt edinmişlerdir. Bu sebeple Oğuzların muhaceretleri 

basit bir istila hareketi değil, sistematik bir yerleşme mahiyetinde olmuştur. Orta 

Asya’dan akan kalabalık Oğuz göçleri, Anadolu’nun nüfus kesafetini mütemadiyen 

beslemiştir302 .  

Oğuzlar bilindiği üzere, XI. Yüzyılda Selçuklu hanedanı idaresinde İran’da 

bir devlet kurduktan sonra 1071yılında Malazgirt’te Bizanslılar’ı kesin bir şekilde 

yenerek Anadolu’da yurt tutunmaya başladılar. Oğuz Türklerinin  Anadolu’ya 

gelişleri kısa bir zamanda olmayıp bu geliş uzun bir müddet sürmüş yani aşağı yukarı 

iki asır kadar devam etmiştir. XIII. Yüzyıldaki Moğol istilası sonucunda Anadolu’ya 

Türkistan ve İran’dan yeni ve kalabalık Türkmen kümeleri geldi. Böylece Anadolu 

kesin ve esaslı bir surette Türklük hüviyetini aldı. Yine Moğol istilası sonucunda, 

doğu Türklerinden ve bizzat Moğollar’dan müteşekkil olmak üzere, mühim bir kısmı 

işgal kuvvetleri olarak önemli zümreleri Anadolu’ya geldi. Oğuz elinin ezici 

çoğunluğu Anadolu’ya geldi ve bu surette Türkiye doğdu. 24 Oğuz boyundan hemen 

hepsine ait yer adları ve göçebe teşekküllere Türkiye’de rast gelinmiştir. Şimdiye 

kadar yapılmış arkeolojik araştırmalar, Oğuzlar’ın şehir ve kalelerinin çokluğu 

hakkında İslam müelliflerinin sözlerini teyid etmiş ve elde edilen buluntular, Oğuz 

şehirlerinde yüksek bir kültürün varlığını göstermiştir 303.  

Araştırmaların bu günkü durumunda Türk-Oğuz tarihinde, Anadolu’nun fetih 

ve iskânında Kayı, Kınık, Avşar, Bayındır ve Salurlar’ın birinci derecede roller 

oynamış boylar oldukları anlaşılıyor304. Bayındırlar’ın Anadolu’nun fetih ve iskânına 

                                                 
301 Faruk Sümer, Oğuzlar, İstanbul, 1999, s. 316. 
302 Asaf Gökbel ve Hikmet Şölen, Aydın İli Tarihi, Cilt 1, 1936, s.232. 
303 Faruk Sümer, “Anadolu’ya Yalnız Göçebe Türkler mi Geldi?”,  Türk Tarih Kurumu Yayınları, 
Ankara, 1960, s.543-593. 
304 Faruk Sümer, a.g.e.,1999, s. 234. 
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katılmasından sonra Türk tarihindeki en mühim rolleri Akkoyunlu Devletini 

kurmalarıdır. Bundan dolayı Akkoyunlu hanedanına Türk kaynaklarında Bayındırlu, 

Farsça eserlerde Bayındıriye adları verilir. Akkoyunlu Devletinin mensubları da 

Bayındır Han’ın torunları olmaktan gurur duyuyorlardı 305.  

1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’ya gelen Türklerden Bayındır 

Boyu, Kütahya, Isparta,  Keçiborlu çevresine yerleşmiş; bu boyun bir kısmı da iki 

koldan Bayındır’a gelmiştir. Kütahya’dan gelen kol, şu andaki Cami mahallesi’ne 

yerleşmiştir. Isparta ve çevresinden Çepni Bey yönetimine gelen diğer kol ise, 

Kurdoğlu Eşref Bey komutasında, Bizanslılarla yapılan mücadeleler sonucunda, 

şimdiki Gülbeyi Tımarı diye bilinen diğer adı Şerbetçi Kırı olan, Ergenli Çayı’nın 

kıyısına yerleşmiştir. 

Burada, hayvancılık, çiftçilik, demircilik ve kalaycılıkla uğraşmış, çadırlarda 

yaşamışlardır. Zamanla Ergenli deresi’nin taşması üzerine zarar gören halk, oradan 

bugünkü Bayındır’ın bulunduğu yere taşınmış, Demircilik ve Kurt mahallelerini 

kurmuştur. 

Bir rivayete göre de Ergenli deresi’nin taşmasıyla halk zarar görmüştür. 

Bunun üzerine Hacı Sinan tarafından Basra Tepesi eteğinde bir cami, bir hamam ve 

bunların etrafında da binalar yaptırılmış, zamanla halk bu binalar çevresinde 

yerleşmiştir. Şehrin doğusunda bugünkü adı Kurt mahallesi olan yerleşim yerinin, 

Bizans Döneminde de var olduğu sanılmaktadır. 

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde, Bayındır’ın Paşa Hası olduğu 

belirtilmektedir. Tapu kayıtlarına göre şehzadeliği döneminde II. Selim’e verilmiş, II. 

Selim padişah olunca da damatlarından Sadık Paşa’ya burayı 80 akçelik bir has 

olarak bağışlamıştır. Şemsettin Sami, Kâmus-ül Âlâm adlı eserinde, Bayındır’da 

yirmi sekiz cami ve medreseyle iki Hristiyan okulunun bulunduğunu, Aydın 

vilayetine bağlı İzmir Sancağı’nın bir kazası olduğunu yazmaktadır.  

                                                 
305 İslam Ansiklopedisi, Bayındır maddesi, s.246. 
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Bayındır önceleri bir nahiye merkeziyken 1871’de belediye olmuş, 1875’te 

ilçe merkezi haline gelmiştir.  

Birinci Dünya Savaşı sonrasında 15 Mayıs 1919’da İzmir’e çıkan Yunan 

kuvvetleri, Bayındır’ı 26 Mayıs 1919 tarihinde işgal etmiştir. Çok geçmeden Yunan 

işgali karşısında hemen her tarafta, vatansever halkın gösterdiği tepkiyle, Kuva-yı 

Milliye teşekkül etmiş ve Batı Anadolu’da Yunan ordusu karşısında cepheler 

kurulmaya başlanmıştır.  

Kurtuluş Savaşı’nda verilen mücadelelerle, Türk Ordusu 26 Ağustos 1922’de 

başlayan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde Yunan 

ordusunu büyük yenilgiye uğratmıştır. 4 Eylül 1922’de Bayındır, Yunan işgalinden 

kurtulmuştur.  

Bu tarihe kadar Bayındır’da çoğunluğu Türk olmak üzere Rum, Ermeni ve 

Yahudilerin de yaşadığı bilinmektedir. Lozan Anlaşması’ndan sonra 1 Aralık 1926 

ve 30 Haziran 1930 tarihli antlaşmalarla, Yunanistan’la nüfus mübadelesi 

yapılmıştır.  

Bayındır’ın nüfusu hakkında Vital Cuinet eserinde, 5.000 Müslüman, 4.500 

Rum, 100 yabancı, 25 Yahudi’den olmak üzere toplam 9.625 kişi yaşadığını ifade 

eder. Şehrin genel görüntüsü hakkında ise şu bilgileri verir; Bayındır şehrinde dikkat 

çekici güzellikte bir tiyatro inşa edilmiştir, evlerin hemen hemen hepsi ağaç ve 

kerpiçten yapılmıştır ve dar sokakları  temiz, modern bir şehirdir306. Bayındır’da; 

Müslümanlar, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler birlikte yaşamışlardır. 1893 yılında 

yapılan nüfus sayımında, Bayındır’ın nüfusu; 21555’dir. Bu nüfusun 17890’ı 

Müslüman, 3129’u Rum, 177’si Ermeni, 31’ Yahudi’dir307 .   

1927 yılında 9.500 olan nüfus 2000 yılında 15.870 kişiye ulaşmıştır. Bu 

nüfusun 7907’si erkek, 7963’ü kadındır. Nüfusun hızla arttığı Bayındır’da 1927 

yılında ilk yapılan nüfus sayımından bu yana nüfus hareketliliği de oldukça fazladır. 

Lozan Antlaşması’ndan sonra yapılan nüfus mübadelesiyle burada yaşayan 
                                                 
306 Vital Cuinet, Turquıe d’asie, Paris, 1894, s.512. 
307 Yurt Ansiklopedisi, Cilt 6, s.4275. 
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Rumlardan Yunanistan’a gidenler, Yunanistan’da yaşayan Türklerden de Bayındır’a 

gelenler olmuştur. Burada yaşayan diğer gayri müslimlerse, zaman içerisinde başka 

yerlere göç etmişlerdir. Özellikle Yahudiler, 1948’de İsrail’e yerleşmişlerdir.  

Bayındır’ın nüfusu yıllara göre ; 1935’de 9647, 1940’da 9529, 1945’de 9931, 

1950’de 10730, 1955’de 10673, 1960’da 11329, 1965’de 11273, 1970’de 12684, 

1975’de 14078, 1980’de 12440, 1985’de 17171, 1990’da 13862, 2000’de ise 

15870’dir (Şekil 65). 
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Şekil 65: Bayındır Şehrinde Nüfusun Yıllara Göre Dağılımı. 
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Bayındır 
Yaş 

Grubu 

  
Erkek 

 

  
Kadın 

 

  
Toplam 

 
Toplam Nüfusa 

Oranı(%) 
0-4 638 544 1182 7,45 
5-9 726 655 1381 8,70 

10-14 710 647 1357 8,55 
15-19 751 694 1445 9,11 
20-24 508 651 1159 7,30 
25-29 588 617 1205 7,59 
30-34 557 553 1110 6,99 
35-39 627 595 1222 7,70 
40-44 578 524 1102 6,94 
45-49 514 477 991 6,24 
50-54 403 408 811 5,11 
55-59 347 358 705 4,44 
60-64 309 315 624 3,93 
65-69 253 323 576 3,63 
70-74 213 311 524 3,30 
75-79 111 173 284 1,79 
80-84 39 56 95 0,60 
85+ 36 62 97 0,61 

TOPLAM 7908 7963 15870 100  
Tablo 27: Bayındır Şehrinde Nüfusun Yaş Grubu308. 

 

 

                                                 
308 DİE, 2000 Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Yaş Grubları, İzmir İli, s.100-101. 
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Şekil 66: Bayındır Şehrinin Nüfus Piramidi 
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Bayındır Şehrinde Nüfusun Yaş 
Grublarına Göre Dağılımı

0-14 Yaş 15-64 Yaş 65 + Yaş
 

Şekil 67: Bayındır Şehrinde Nüfusun Yaş Grublarına Göre Dağılımı. 
 

Bayındır şehrinde nüfusun yaş grublarına göre dağılımını gösteren tablo ve 

şekil incelendiğinde; 0-14 yaş grubu % 24,70 oranında, 15-64 yaş grubu % 65,37 

oranında, 65 yaş ve üzerinde % 9,93 oranında yer alır. Toplam nüfus içinde 15-64 

yaş grubu çoğunluktadır. Bağımlı nüfusun 0-14 yaş ve 65 yaş ve üzerindekilerin 

oranı % 34,63’dür (Tablo 27 ve Şekil 67).  

Bayındır 14 mahalleden oluşmaktadır. Bunlar; Bıyıklar, Cami, Çınar, 

Demircilik, Fatih, Hacı Beşir, Hatay, Hacı İbrahim, Kurt, Mithatpaşa, Orta, 

Sadıkpaşa, Yeni,Yenice’dir. Merkezde evler toplu bulunmaktır. Belediye sınırları 

içinde bulunan ova arazisi üzerinde, yerleşim gevşektir. Bayındır’da, iki-üç katlı 

betonarme binalar yoğunluktadır.  

Bayındır’ın ekonomik yapısı, tarıma dayalıdır. İzmir’in gıda deposu 

konumundadır. Önemli gelir kaynaklarından birisi de, süs bitkisi yetiştiriciliğidir. 

Küçük sanayi işletmeleri dışında, birkaç fabrika kurulabilmiştir. Ekonominin temeli 

olan tarımsal faaliyetler, iklimin elverişliliği, toprakların verimliliği, ulaşımın 

kolaylığından İlk Çağdan itibaren önemini korumuştur. XIX. yüzyılda, Avrupa’da 

hızla gelişen sanayinin, nüfusu şehirlere çekmesi sonucunda, tarımsal ürünlere olan 

talep artmıştır. Buna bağlı olarak, ülkemizdeki, diğer tarım alanlarıyla birlikte, 

Küçük Menderes ovasında, da Avrupa’nın talep ettiği ürünlerin ekimi hızlanmıştır. 

Önce İzmir- Aydın, sonra İzmir demir yollarının yapımı (Torbalı-Tire 1883, 

Çatalağaç-Ödemiş 1888) bölgenin tüketim fazlası olan tarım ürünlerinin diğer 
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bölgelere ve yabancı ülkelere gönderilmesini kolaylaştırmıştır309. Bayındır’da 

üretilen belli başlı tarım ürünleri; buğday, arpa, darı, susam, tütün, patates, bakla, 

pamuk olarak 1903 Aydın Salnamesi’nde kaydedilmektedir. Bu ürünlerden arpa, 

bakla, pamuk, susam çoğunlukla dış ülkelere satılmaktaydı. 1937’de Tarım Satış 

Kooperatifleri Birlikleri’nin kurulmasıyla üzüm incir, zeytinyağı, pamuk ürünlerinin 

desteklenmesini sağlamıştır. Yeni tohumlukların kullanılması, zararlılarla 

mücadelede kazanılan başarılar, gübreleme, makineleşme, çiftçilerin bilinçlenmesi, 

tarım ürünlerinde verimi arttırmıştır. Tarımın en belirgin özelliği, tarım ürünlerinin 

çeşitliliği ve bu ürünlerin pazara yönelik olmasıdır. İklimin uygun olması tarımda 

ikinci ürünün alınmasına imkan vermiştir.  

Küçük Menderes ovası, bir zamanlar kalabalık bir nüfus ve yüksek bir 

medeniyet barındırmaktayken, uzun süren bakımsızlık yüzünden, sürüklediği çakıl 

ve kumlarla yatağını yer yer doldurmuş olan Küçük Menderes vadisinin ziraat alanı 

gittikçe daralmış, nüfusu kırılmış, geri kalan sel ve malarya ile asırlarca boğuşa 

boğuşa enerjisi tükenen nüfus için de bu vadide barınmak ve çalışmak imkanı çok 

azalmıştı. Meseleye 1931 yılında el koyan Cumhuriyet Hükümeti kanallar açtırmak 

suretiyle, Küçük Menderesin yatağını ıslah etmiş, göl ve bataklıkları kurutmuş ve bu 

zengin vadi için refah ve medeniyet yolunu yeniden açmıştır 310.  

Bayındır’da tarımın dışında, küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı ve 

arıcılık yaygındır.  

Bayındır’da, çiçekçilik üzerinde durulması gereken bir ekonomik faaliyettir. 

Çiçekçiliğin geçmişi Osmanlı’ya dayanır. Osmanlı saraylarına, medreselerine ve 

hastanelerine buradan gül fidanı gönderildiği ve bu bölge adının da “Gülbahçe” 

olarak ifade edildiği bilinmektedir. 1980’li yıllara kadar küçük çapta yapılan 

çiçekçilik 1980’li yıllardan sonra başlı başına bir gelir kaynağı olmuştur. Bayındır 

çiçekçiliğini tanıtmak, yeni pazarlar oluşturmak, iş istihdamını arttırmak, çiçekçilik 

sektörünün gelişimini sağlamak amacıyla, çiçek şenliği düzenlenmeye başlamıştır. 

                                                 
309 Yurt Ansiklopedisi, Cilt 6, s.4224. 
310 Ali Tanoğlu, “Türkiye’de Büyük Su İşlerinin Bugünkü Durumu ve Türkiye’nin Su Davası”, Türk 
Coğrafya Dergisi, Sayı III-IV, Ankara, 1943, s. 296. 
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1998’den beri her yıl 27-30 Nisan tarihleri arasında Bayındır Belediyesi 

organizasyonuyla yapılan çiçek şenliklerinde tanıtıcı programlar, sergiler, yapılan 

gösteriler ve  eğlencelerle şehrin canlılığı ve  hareketliliği artmaktadır. 

Bayındır çiçekçiliğinin desteklenmesi, tanıtılması, yurt içinde ve yurt dışında 

pazarlanması konusunda Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çalışmalar yapmaktadır 

İtalya ve Türkmenistan ile bağlantılar yapılmıştır. Yetiştirilen başlıca çiçek çeşitleri; 

mimoza, sardunya, menekşe, hanımeli, çin gülü, dayı gülü, şebboy’dur. Şehre girişte 

çiçek seralarındaki değişik renk ve kokudaki çiçekler dikkati çeker.  Çiçekçilik 

organize sanayi alanının kurulması için, İzmir Ticaret Odası tarafından yapılan 

çalışmalarda yer seçimi aşamasına gelinmiştir. Bayındır Ticaret Odası, Bayındır 

Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şoförler ve Otomobilciler Odası mevcut olup ticaret ve 

sanayinin gelişmesinde önemli katkıları bulunmaktadır.  

Küçük Menderes Havzası’nda yer alan şehirlerimizden Bayındır’da çalışan 

nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılışını gösteren aşağıdaki tablo 

incelendiğinde; tarım, hayvancılık, ormancılık faaliyetlerinin ilk sırayı aldığı görülür. 

EKONOMİK  FAALİYETLER NÜFUS MİKTARI TOPLAM ÇALIŞAN 
NÜFUSA ORANI (%) 

Tarım, hayvancılık, ormancılık 1767 38,17 

İmalat Sanayii  561 12,12 

Madencilik 3 0,06 

İnşaat 222 4,80 

Ticaret 726 15,68 

Hizmetler 1348 29,12 

Bilinmeyen 2 0,04 

TOPLAM 4629 100 
 

Tablo 28: Bayındır Şehrinde Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyetlerine Göre 
Dağılımı311. 

 

                                                 
311 DİE, Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, İzmir İli, 2000,s.200-201. 
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Bayındır’da çalışan nüfus miktarı, 4629’dur. Bu nüfusun; 1767’si tarım, 

hayvancılık, ormancılık % 38,17’lik bir oranda, 1348’i hizmetler sektöründe % 

29,12’lik bir oranda, 726’sı ticaret sektöründeyse % 15,68’lik bir oranda, 561’i ise % 

12,2’lik bir oranda, 3’ü madencilik sektöründe % 0,04’lük bir oranda, istihdam 

edilmektedir (Tablo 28 ve Şekil 68). 

 
Bayındır Şehrinde Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet 

Kollarına Göre Dağılımı

Tarım, hayvancılık,ornancılık

İmalat Sanayii 

Madencilik

İnşaat

Ticaret

Hizmetler

Bilinmeyen

 
Şekil 68: Bayındır Şehrinde Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyetlerine Göre 
Dağılımı. 

 

Bayındır’da, sanayi ve ticaret faaliyetlerinde istenilen seviyeye ulaşılmadığı 

görülür. Başlıca sanayi işletmeleri; kereste, zeytinyağı, çırçır, tekstil ve tuğla 

fabrikalarıdır. Sanayiye dönük alt yapı yetersizliği, İzmir-Bayındır yolunun Torbalı-

Bayındır arasının dar ve virajlı olması, gelişimi engelleyen faktörlerdir. Otomobil ve 

tarım araçlarının çok olması, küçük sanayinin gelişmesini sağlamıştır. Bu sektörün 

önemli bir bölümü otomobil, tarım araçlarının tamir ve bakımına yönelik faaliyet 

göstermektedir. Marangozluk, demircilik, nalbantlık  gibi meslekler diğer iş kollarını 

oluşturmaktadır. Bayındır’da çalışan nüfusun 4629’un 3698’i erkek, 931’i kadındır. 

Çalışan erkek nüfusun oranı % 78,99 iken kadın nüfusun oranı % 20,11’dir (Şekil 

69). 
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Bayındır'da Çalışan Nüfusun Cinse Göre Dağılımı

Erkek Kadın
 

Şekil 69: Bayındır’da Çalışan Nüfusun Cinse Göre Dağılımı 
 

Bayındır şehri; doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle, turizm potansiyeline 

sahip olmakla beraber, ulaşım sorunları ve yeterince tanıtılamamasından dolayı, bu 

potansiyeli yeterince kullanamamaktadır. Çiçek şenliği turizme canlılık veren diğer 

bir faaliyettir. Ayrıca, başlıca tarihi eserleri Dârül Kura Cami, Hacı Sinan Cami, 

Çinili Mescit, Demircilik Cami, Hacı Beşir Cami, Kayyumzâde Hasan Hüseyin Ağa 

Cami, Hacı İbrahim Cami, Hacı İlyas Cami ve  Bıyıklar camileridir. Osmanlı 

Devletinin son döneminden kalma eski hükümet binası, çeşme ve hamamlarıyla açık 

hava müzesi görünümündedir 312.  

Üzerinde önemle durulması gereken bir konu da şehrin nasıl bir alanda 

kurulduğu ve bundan sonraki süreçte şehrin yerleşme alanı olarak hangi yönde 

gelişme göstermesi gerektiğidir. Bayındır, alüvyal yelpaze üzerinde yamaçta 

kurulmuş bir şehirdir. Şehrin güneyinde çoğunlukla sulu tarım yapılan I.sınıf 

topraklarından olan alüvyon arazisi yer almaktadır. Kuzeyi iyi zemin özelliklerine 

sahip şistten oluşmakla birlikte yüksek topoğrafik eğim nedeniyle yapılaşmaya 

uygun değildir. Doğu kesimde yine yüksek topoğrafik eğimli şist arazisi ve 

devamında Ilıca çayının taşkın alanı bulunmaktadır. Batısı birikinti yelpazesinin bitip 

ova tabanının başladığı noktaya kadar 1 km’yi aşan bir genişlikte yapılaşmaya uygun 

                                                 
312Tarihi, Turizmi ve Köyleriyle Bayındır, Bayındır Kaymakamlığı, 2003, s.7. 
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alan yer almaktadır. Önerilen bu sahanın mevcut arazi kullanım türü zeytinliktir313. 

Bayındır’ın eski yerleşim alanı yamaçlarda  kurulmuşken, yeni yerleşim alanlarının 

ovaya doğru yayılması ve en verimli tarım topraklarının yerleşme alanlarına 

dönüştürülmesi, kısa zamanda önlemlerin alınmasını gerektiren ciddi bir sorun olarak 

görülmektedir. 

 
Şekil 70: Bayındır Şehir Planı 

2.3.3.2.6. Kiraz 

Kiraz, Küçük Menderes ırmağının sağladığı olanaklar nedeniyle antik 

çağlardan bu yana yerleşme ve kışlık barınak yeri olarak seçilen en eski yerleşim 

yerlerinden biridir. M.Ö.8 yüzyılda İonlar Kışlak Barınak anlamına gelen Kleos, 

M.S. 1300 yıllarında bölgeye yerleşen Türkler “Güzel Yer” anlamına gelen Keles 

ismini koymuşlardır. Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra bugün kullanılan Kiraz 

adı verilmiştir. 

                                                 
313 MTA, İzmir İlinin Çevre Jeolojisi ve Doğal Kaynakları Raporu,  İzmir, 1998, s.249. 
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Antik Kolose (Keles-Kiraz), Lydia eserlerine ve özellikle Lydia soylularına 

ait tümülüs mezarlarına rastlanır. Küçük Menderes Havzası’nın doğu kesimine 

Kilboslular yaşardı ve M.S. 3 ve 4. yüzyıl yazıtlarında Koloe ( Kiraz)’den şehir 

olarak bahsedilir.  

Bizans çağında Sasani, Arap ve Türk akınlarına karşı savunma gereksinimi 

Helenistik çağda olduğu gibi tekrar gündeme gelmiş ve Kaloe (Kiraz) sağlam surlarla 

çevrili bir kale-şehir görünümünü almıştır. Koloe,  Ekim 1304’de Aydın Oğulları’nın 

kurucusu Mehmed Bey tarafından fethedildi.  

XIX.yüzyılın birinci çeyreğinde yukarı Küçük Menderes havzası merkezi 

Güzelhisar olan Aydın livasına bağlıydı. 1821 tarihli Aydın livasında bulunan 

memleketler; Birgi, Balyambolu (Beydağ), Keles, Ödemiş’tir. 8. Nolu Fatih 

Defterinde “Cemâat-ı Keles” den bahsedilmektedir ki “Keles” adının Türk 

aşiretlerinden biri olduğu anlaşılıyor314. 

1867’deki Vilayetler İdaresi Kanunuyla Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetim 

bölünmesi değişmiş Birgi, Keles (Kiraz), Balyambolu (Beydağ) kaza olmaktan 

çıkarılarak Ödemiş’e bağlı bucak merkezleri olmuştur.  

Kiraz’da nüfusun yıllara göre dağılımı şöyledir; 1935’de 1824, 1940’da 1947, 

1945’de 1966, 1950’de 2488, 1955’de 2677, 1960’da 3573, 1965’de  3465, 1970’de 

4935, 1975’de 5284, 1980’de 5561, 1985’de 8001, 1990’da 7850, 2000’de ise nüfusu 

10.001 kişi olup 5065’i erkek, 4936’sı kadındır (Şekil 71). 

                                                 
314 Himmet Akın, a.g.e., 1968, s.100. 
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Şekil 71: Kiraz Şehrinde Nüfusun Yıllara Göre Dağılımı. 

 

Kiraz şehrinin nüfus grafiği incelendiğinde; her yıl nüfusunda artış olduğu  

görülmektedir. 
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Kiraz 
Yaş 

Grubu 
  

Erkek 
  

Kadın 
  

Toplam 
Toplam Nüfusa 

Oranı(%) 
0-4 403 430 833 8,33 
5-9 357 381 738 7,38 

10-14 439 420 859 8,59 
15-19 521 472 993 9,93 
20-24 467 439 906 9,06 
25-29 469 459 928 9,28 
30-34 395 372 767 7,67 
35-39 443 409 852 8,52 
40-44 357 309 666 6,66 
45-49 312 274 589 5,89 
50-54 236 217 453 4,53 
55-59 200 176 376 3,76 
60-64 172 189 361 3,61 
65-69 131 161 292 2,92 
70-74 92 113 205 2,05 
75-79 39 56 95 0,95 
80-84 14 28 42 0,42 
85+ 16 31 47 0,47 

Bilinmeyen 2 0 2 0,02 
TOPLAM 5065 4936 10004 100  

Tablo 29: Kiraz Şehrinde Nüfusun Yaş Grubu315. 
 

                                                 
315 DİE, 2000 Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Yaş Grubları, İzmir İli, s.93-94. 
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Şekil 72: Kiraz ŞehrininYaş Piramidi 
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Kiraz Şehrinde Nüfusun Yaş Grublarına Göre 
Dağılımı

0-14 Yaş 15-64 Yaş 65 + Yaş
 

Şekil 73: Kiraz Şehrinde Nüfusun Yaş Grublarına Göre Dağılımı. 
 

Kiraz’da nüfusun yaş grublarına göre dağılımında; 0-14 yaş grubunda 

nüfusun % 24,30’u, 15-64 yaş grubunda % 68,90’ı, 65 yaş üzerinde % 6, 81’i  yer 

alır.. Görüldüğü gibi, 15-64 yaş arası nüfus çoğunluktadır. Bağımlılık yaş grubları;  

0-14 ve 65 yaş ile daha yukarı yaştakilerin toplamı % 31,11 oranındadır (Tablo 29 ve 

Şekil 73). 

EKONOMİK  FAALİYETLER NÜFUS MİKTARI TOPLAM ÇALIŞAN 
NÜFUSA ORANI (%) 

Tarım, hayvancılık, ormancılık 245 11,16 

İmalat Sanayii  418 19,03 

Madencilik 1 0,05 

İnşaat 177 8,06 

Ticaret 391 17,81 

Hizmetler 962 43,81 

Bilinmeyen 2 0,09 

TOPLAM 2196 100 
 

Tablo 30: Kiraz Şehrinde Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre 
Dağılışı316. 

 

Kiraz’da çalışan nüfus 2196’dır. Bu nüfusun 962’si hizmetler sektöründe % 

43,81’lik oranda, 418’i imalat sanayisinde %19,03’lük bir oranda, 391’i ticaret 
                                                 
316 DİE, 2000 Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, İzmir İli, s.200-201. 



 

 246

sektöründe 17,81’lik oranda, 245’i tarım, hayvancılık, ormancılıkta % 11,16’lık bir 

oranda 1’i de madencilik sektöründe % 0,09’luk bir oranda istihdam edilmektedir 

(Tablo 30). 

  Kiraz Şehrinde Çalışan Nüfusun Ekonomik
 Faaliyet 

Kollarına Göre Dağılımı

Tarım, hayvancılık, ormancılık
İmalat Sanayii 
Madencilik
İnşaat
Ticaret
Hizmetler
Bilinmeyen

 
Şekil 74: Kiraz Şehrinde Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyetlerine Göre Dağılımı 

 

Kiraz’da çalışan nüfus 2196 olup, çalışan erkek sayısı 1947, kadın sayısı ise 

341’dir. Çalışan nüfus içindeki erkeklerin oranı % 85,10 iken bayanların % 14,90’dır 

(Şekil 75). 

Kiraz'da Çalışan Nüfusun Cinse Göre Dağılımı

Erkek Kadın
 

Şekil 75: Kiraz’da Çalışan Nüfusun Cinse Göre Dağılımı 
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Kiraz, sulu tarım alanı içerisinde  ve taşkın alanındadır. Zemin özellikleri 

açısından kötü olması ve I.sınıf tarım arazisi aleyhine gelişmenin durdurulması ve 

taşkın alanı dışına çıkılması için gelişme alanı olarak batıdaki Kırköy civarıyla 

güneyindeki bölge önerilmektedir. Öneri alanında % 12’ den düşük eğim değerlerine 

sahip kesimler yapılaşmaya en uygun yerlerdir. Kiraz Belediyesi mücavir alan 

sınırlarının içerisinde bulunan öneri gelişme alanında mevcut arazi kullanım türü 

fundalık ve kuru tarım şeklindedir ve seyrek yerleşim görülmektedir317 .  

Ekonomik ve ticari bağlantısı yoğun olarak Ödemiş şehriyledir. Aynı 

zamanda ulaşım sistemi henüz yeterince gelişmemiş olup İzmir ve diğer merkezlere 

ulaşım Ödemiş üzerinden yapılmaktadır.  

 
Şekil 76: Kiraz Şehir Planı 

                                                 
317 MTA, İzmir İlinin Çevre Jeolojisi ve Doğal Kaynakları Raporu, İzmir, 1998, s.252. 
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2.3.3.2.7. Beydağ 

Beydağ, Aydın dağlarının Küçük Menderes havzasına bakan yamaçlarında 

kurulmuş bir şehirdir. Şehir, ilk olarak bugünkü Beydağ’ın biraz daha doğusunda 

Palaipolis adıyla kurulmuştur. Palaipolis; Helen dilinde, eski kent anlamına 

gelmektedir. Küçük Menderes Havzası’nda şehirleşme olgusu Helenistik çağa kadar 

uzanır. Havzada yoğun bir yerleşimimin olduğu Strabon tarafından da 

vurgulanmaktadır. Orta bölümde Kaystroslular, doğudaysa Kilboslular  yaşıyorlardı. 

Kilboslu yerleşmelerden biri olan Palaipolis M.S. 3 ve M.S. 4 yüzyıl anıtlarında şehir 

olarak bahsedilir. Roma devrinde ise, Küçük Menderes Havzası’nın doğu yarısında 

adlarından söz ettirecek kadar önemli olan üç şehirden biridir. Diğer şehirler, 

Hypaipa ve Coloe şehirleridir. Hypipa; Efes, Tire ve Sart yolu üzerinde olması 

dolayısıyla Palaipolis ve Coloe’den daha fazla önemliydi. 

Bizanslılar zamanında havzada izlediğimiz büyüme ve gelişme oldukça 

azalmış olup Sasani, Arap ve Türk tehditleri karşısında savunma gereksinimleri 

gündeme gelmiştir. Bu durum karşısında Bizans, Kaystros (Küçük Menderes) 

Havzasını elinde tutabilmek için müstahkem mevkiler yaptı. Bu amaçla yapılan 

Bizans kalelerinden biri de Palaipolis’tedir.  

Köy adlarına ve köylerdeki aşiret, boy, oymak adlarına bakarak, Türkler’in 

önce Beyköy’üne gelip yerleşmiş olabileceği kanısına varabiliriz. Beyköy, Çukuroba, 

Çakallar, Ağalar, İnnecikler, Macarlar mahallerinin adları buna birer örnektir318. 

1327 yılında Bodemya (Ödemiş) Aydınoğlu Mehmed Bey’in oğlu İbrahim 

Bey’i Emir atamasıyla, Beydağ Bademye Emirliği’ne bağlanmıştır. Aydın Eli’ne 

bağlı yerler içinde başlıcaları; Kızılhisar = Torbalı, Otamış = Ödemiş ve Baylambolu 

=Beydağ’dır319 . 

Evliya Çelebi, Aydın Sancağı paşasının tahtı  olan Tire’den bahsettiği yerde, 

şu kazaları saymaktadır; “Kazâ-i Birgi, Kazâ-i Sart, Kazâ-i Balyambolu, Kazâ-i 

Keles, Kazâ-i Güzelhisar, Kazâ-i Köşk, Kazâ-i Sultanhisarı, Kazâ-i Nazilli, Kazâ-i 

                                                 
318 Mestan Yapıcı, Beydağ, İzmir, 1995, s.14. 
319 Himmet Akın, a.g.e.,1968, s. 99. 
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Arbaz, Kazâ-i Amasya, Kazâ-i İnegöl, Kazâ-i Alaşehir, Kazâ-i Vakıf, bunlarla 

birlikte 18 kazası vardır” demektedir. Evliya Çelebi bağ ve bahçeli bir dağ eteğinde, 

üç yüz evli, bir camili, bir han ve bir hamamlı, birkaç dükkanlı köyden bozma bir 

kasabadır, biçiminde tanımlar. Haftada bir pazarının olduğunu, pamuk ipliği, pamuk 

bezinin meşhur olduğunu belirtir. Adının ise Meyankökü çok olduğundan Biyanbol’ 

dan gelerek Baylambolu olduğunu söyler. 1672’de Baylambolu olarak, adı sayılır 

kazalar arasına geçer 320. 

1831 tarihli ilk Nüfus sayımında ise, Aydın sancağına bağlı kazalar içinde 

Güzelhisar, Tire, Bayındır, Ödemiş, Birgi, Keles, Balyambolu’da yazılıdır321. 1831 

yılında Aydın sancağının kazası olarak görülen Beydağ’da 1867 yılına gelindiğinde 

nüfusunun azaldığı ve nahiye olduğu görülür. 1892’de Ödemiş kazasına bağlı 

bucaklardan biridir. Baylambolu adı 1926 yılı İzmir Vilayeti Meclis-i Umumisinin 

kararıyla Beydağ olarak değiştirilmiştir. 1927 yılında nüfus azlığı ile kaldırılan 

belediye, 37 yıl sonra tekrar verilmiş belde olmuştur322 .  

Beydağ, Küçük Menderes Havzası’nın en az nüfusa sahip şehridir. Beydağ’da 

nüfusun yıllara göre dağılımı şöyledir; 1935’de 361, 1940’da 576, 1945’de 499, 

1950’de 762, 1955’de 1019, 1960’da 1532, 1965’de 3087, 1970’de 3687, 1975’de 

4429, 1980’de 14710, 1985’de 5131, 1990’da 5831, 2000’de ise 5521’dir (Şekil 77).  
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Şekil 77: Beydağ Şehrinin Nüfus’un Yıllara Göre Dağılımı. 
                                                 
320 Evliya Çelebi, Seyahatnamesi, Cilt 9, s.162. 
321 Himmet Akın, a.g.e.,1968, s.102. 
322 Mestan Yapıcı, a.g.e.,1995, s.15. 
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2000 yılındaki nüfusun 2685’i erkek, 2836’sı kadındır. Beydağ şehrine, ova 

köylerinden göçler olmuştur. Beydağ baraj yapımının başlaması, bu göçün artarak 

devam etmesine neden olmaktadır. Çünkü, birçok köyle beraber verimli tarım 

alanları sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

Beydağ 
Yaş 

Grubu  

  
Erkek 

 

  
Kadın 

 

  
Toplam 

 
Toplam Nüfusa 

Oranı(%) 
0-4 209 219 428 7,75 
5-9 214 194 408 7,39 

10-14 204 179 383 6,94 
15-19 162 217 379 6,86 
20-24 248 240 488 8,84 
25-29 222 235 457 8,28 
30-34 213 218 431 7,81 
35-39 213 216 429 7,77 
40-44 198 206 404 7,32 
45-49 196 179 375 6,79 
50-54 150 151 301 5,45 
55-59 117 118 235 4,26 
60-64 112 124 236 4,27 
65-69 105 111 216 3,91 
70-74 75 110 185 3,35 
75-79 31 53 84 1,52 
80-84 2 38 40 0,72 
85+ 14 28 42 0,76 

TOPLAM 2685 2836 5521 100  
Tablo 31: Beydağ Şehrinde Nüfusun Yaş Grubları323. 

                                                 
323 DİE, 2000 Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Yaş Grubları, İzmir İli, s.93-95. 
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Şekil 78: Beydağ Şehrinde Nüfus Piramidi 
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Beydağ Şehrinde Nüfusun Yaş Grublarına 
Göre Dağılımı

0-14 Yaş 15-64 Yaş 65 + Yaş
 

Şekil 79: Beydağ Şehrinde Nüfusun Yaş Grublarına Göre Dağılımı. 
 

Beydağ şehrinde nüfusun yaş grublarını gösteren tablo ve şekil 

incelendiğinde; toplam nüfus içinde 0-14 yaş grubun % 22,08 oranında, 15-64 yaş 

grubu % 67,65 oranında, 65 yaş ve üzerindeki nüfusun  % 10,27 oranında yer aldığı 

görülür. 15-64 yaş grubu çoğunluktadır. Bağımlı nüfus olan 0-14 yaş ve 65 yaş ile 

üzerindekilerin oranı % 32,35’dir (Tablo 31 ve Şekil 79). 

Beydağ şehrin gelişimini, Küçük Menderes Havzası’nın en doğusunda yeterli 

ulaşım imkanlarına sahip olmaması olumsuz yönde etkilemiştir. İzmir’e ulaşımını da 

Ödemiş üzerinden yapmaktadır. Ekonomik faaliyetler olarak hizmetler sektörü önde 

gelir.  Sanayi, ticaret ve turizm faaliyetleri bakımından gelişememiştir. 
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EKONOMİK  FAALİYETLER NÜFUS MİKTARI TOPLAM ÇALIŞAN 
NÜFUSA ORANI (%) 

Tarım, hayvancılık, ormancılık 262 18,39 

İmalat Sanayii  302 21,19 

Madencilik  0,00 

İnşaat 109 7,65 

Ticaret 264 18,53 

Hizmetler 488 34,25 

Bilinmeyen   

TOPLAM 1425 100 
 

Tablo 32: Beydağ Şehrinde Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyetlerine Göre 
Dağılımı324. 

 

Beydağ şehrinde çalışan nüfus sayısı 1425’dir. Bu nüfusun, 488’i hizmetler 

sektöründe % 43, 25’lik bir oranda, 302’si imalat sanayisinde % 21,19’luk oranda, 

264’ü ticaret sektöründe % 18,53’lük bir oranda, 262’si tarım, hayvancılık, 

ormancılıkta % 18,39’luk bir oranda, 109’u inşaat sektöründe % 7,65’lik bir oranda 

istihdam edilmektedir (Tablo 32 ve Şekil 80). 

Beydağ Şehrinde Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet 
Kollarına Göre Dağılımı

Tarım, hayvancılık, ormancılık
İmalat Sanayii 
Madencilik
İnşaat
Ticaret
Hizmetler
Bilinmeyen

 
Şekil 80: Beydağ Şehrinde Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyetlerine Göre Dağılımı. 

 

                                                 
324 DİE, 2000 Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, İzmir İli, s.200-201. 



 

 254

Beydağ şehrinde çalışan nüfus 1425’tir. Erkek çalışan nüfus 1237, kadın 

çalışan nüfus ise 192’dir. Beydağ’da çalışan erkeklerin oranı %86,56 iken kadınların 

oranı % 13,44’dür (Şekil 81). 

Beydağ'da Nüfusun Cinse Göre Dağılımı

Erkek Kadın
 

Şekil 81: Beydağ’da Nüfusun Cinse Göre Dağılımı. 
 

Bilindiği gibi yollar, ulaştıkları yerlere hayat veren, beşeri ve iktisadi 

faaliyetleri yönlendiren önemli birer  vasıtadırlar. Beydağ şehri, geçmişten 

bugünümüze kadar önemli yolların geçmediği bir merkez olmuştur. Bugünde, çevre 

il ve ilçelerle ulaşımını sağlayan yollar yetersiz kalmaktadır. Netice olarak; Beydağ, 

beşeri ve iktisadi faaliyetler bakımından havzanın en geri kalmış şehridir.  

Hakim arazi kullanım türü bağlık-bahçelik ve zeytinlik’tir. Şehrin gelişiminin 

güneydoğuya doğru, alüvyon örtünün oldukça ince olduğu kesime doğru olması 

önerilmektedir. Şehrin gelişimi kesinlikle kuzeye, I.sınıf tarım topraklarının 

bulunduğu sulu tarım yapılan kesime doğru olmamalıdır325. 

 

 

 
                                                 
325 MTA, İzmir İlinin Çevre Jeolojisi ve Doğal Kaynakları Raporu,  İzmir, 1998, s.250. 
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Şekil 82: Beydağ Şehir Planı 
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2.4. KÜÇÜK MENDERES HAVZASI’NIN İKTİSADÎ ÖZELLİKLERİ 

Küçük Menderes Havzası’nın iktisadî özellikleri; tarım, hayvancılık, sanayi, 

ticaret, ulaşım ve turizm başlıkları altında incelenecektir. Havzanın coğrafi 

özellikleri, iklim başta olmak üzere toprak ve yer şekilleri ekonomik faaliyetleri 

belirleyen önemli faktörlerdir. Bu faktörlerin uygunluğu, ekonomik faaliyetlerin 

çeşidini ve canlılığını olumlu yönde etkilemiştir.  

Türkiye’nin ekonomik özelliklerine genel olarak baktığımızda; Türkiye’de 

tarım sektörü, ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesinde önemli görevler üstlenmiş 

ve bu görevini günümüze kadar etkin bir şekilde sürdürmüştür. Ancak uzun yıllar 

ekonominin temel unsuru olan tarım sektörünün, Türkiye ekonomisi içindeki azalan  

payını, son yıllarda gelişme önceliği gösteren sanayi, ticaret ve hizmetler sektörlerine 

bırakmıştır. Küçük Menderes Havzası’nda da, sanayi ve hizmetler sektörünün hızla 

geliştiği gözlenmektedir.  

Her şeye rağmen tarım sektörü; gıdaların üretimi ve beslenme ile doğrudan 

ilgisi, aktif nüfus ve iş gücünün yüksek değerler göstermesi, milli gelire katkısı ve 

sanayi sektörüne sağladığı hammadde ve sermaye yanında, sağlıklı çevrenin 

oluşması ve korunması, ekolojik dengenin kurulması ve sürdürülebilirliliği açısından, 

tüm ülke halkını ilgilendirmesiyle, ekonomik ve sosyal bir sektör olma özelliğini 

korumaktadır.  

Cumhuriyetin ilk yıllarında milli ekonomide % 40 düzeyinde olan tarım 

sektörünün Gayri Safi Milli Hasıla içindeki payı, sabit fiyatlarla 1970’li yıllarda % 

36, 1980 yılında % 25, 1990 yılında % 16 ve 2000 yılında ise % 13,5 düzeyine 

düşmüştür. Bununla birlikte, bugün ülkemiz ekonomisinde tarım sektörünün payı, 

diğer gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında yüksek düzeydedir 326. Küçük Menderes 

Havzası’nda tarım, önemini koruyan ekonomik faaliyet olduğu gibi nüfusun önemli 

bir bölümününün de istihdam edildiği bir sektördür. Havzada istihdam edilen toplam 

                                                 
326 http/www.dpt.gov.tr. 07.03.2005. 
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nüfusun % 68’i tarım, % 20’si hizmet, % 9 sanayi, % 3 inşaat sektöründe 

çalışmaktadır. 

Türkiye genelinde şimdiki arazi kullanma şekillerinin kabiliyet sınıflarına 

göre dağılımını gösteren tablo incelendiğinde; tarım arazilerinin % 36,01 ile orman-

funda alanlarının % 29,82, çayır-mera alanlarının % 27,61,diğer araziler % 3,93, su 

yüzeyi % 1,49, tarım dışı arazilerin ise % 1,15’lik paya sahip olduğu görülür. 

Kabiliyet Sınıfları km² 
Tarım Arazileri 280.535
Orman-Funda 232.279
Çayır-Mera 215.051
Diğer Araziler 30.607 
Su Yüzeyi 11.581 
Tarım Dışı Araziler 8.941 
TOPLAM 778.994  

Türkiye'de Arazi Kullanımı

TARIM ARAZİLERİ

ÇAYIR-MERA

ORMAN-FUNDA

TARIM DIŞI ARAZİLER

DİĞER ARAZİLER

SU YÜZEYİ

 
Şekil 83: Türkiye’de Arazi Kullanımı327. 

 

Türkiye topraklarının önemli bir bölümü tarım arazilerine ayrılmış olup 

tarımın ekonomideki payı giderek azalsa da günümüzde tarım önemli bir ekonomik 

faaliyet olarak karşımıza çıkar. Küçük Menderes Havzası’nın arazi dağılımını 

gösteren Tablo 33’e baktığımızda Küçük Menderes Havzası’ndaki tarım alanının 

Türkiye ortalamasının üstünde olduğu görülür. Sonuç olarak; Küçük Menderes 
                                                 
327 İzmir İli Genel Arazi Dağılımı. 2002. 
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Havzası’nın  Türkiye’de kapladığı tarım alanı, üretim ve verim değerleri bakımından 

önemli tarım havzalarından  biri olduğu görülür. 

  

Tarım 
Alanı 
(ha) 

Oran
(%) 

Orman ve 
Fundalık 

(ha) 
Oran
(%) 

Çayır ve 
Mera 
(ha) 

Oran 
(%) 

Diğer 
Arazi 
(ha) 

Oran
(%) 

Bayındır 30.919 53 23.757 40 352 1 3.772 6 
Beydağ 5.584 33 6.433 39 2.532 15 2.151 13 
Kiraz 14.410 25 21.425 37 9.200 16 13.565 23 
Ödemiş 37.531 35 38.569 36 26.200 24 5.600 5 
Selçuk 14.586 49 13.549 46 110 0 1.255 4 
Tire 34.391 44 23.873 30 7.711 10 12.695 16 
Torbalı 31.700 53 17.887 30 1.183 2 9.230 15  

Tablo 33: Küçük Menderes Havzası’nın Arazi Dağılımı328. 
 

Küçük Menderes Havzasında İlçelere Göre Genel Arazi Dağılımı (2002)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

Bayındır Beydağ Kiraz Ödemiş Selçuk Tire Torbalı

Tarım Alanı(ha)

Orman ve Fundalık(ha)

Çay ır ve Mera(ha)

Diğer Arazi(ha)

 
Şekil 84: Küçük Menderes Havzası’nda İlçelere Göre Genel Arazi Dağılımı. 

 

                                                 
328 İzmir İli Genel Arazi Dağılımı. 2002. 
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Küçük Menderes Havzasında Arazi Dağılımı

Tarım Alanı(ha)

Orman ve Fundalık(ha)

Çayır ve Mera(ha)

Diğer Arazi(ha)

 
Şekil 85: Küçük Menderes Havzası’nda Arazi Dağılımı. 

 

Küçük Menderes Havzası’nın arazi dağılımınında; tarım alanlarının % 41’lik 

bir oranda birinci sırayı aldığı gözlenir. % 35 orman ve funda, % 12 çayır ve mera, % 

12 diğer arazi olarak, arazi dağılımı içinde pay alır (Şekil 85). Küçük Menderes 

Havzası’nın tarım alanlarının Türkiye ortalamasının üzerinde olmasının yanı sıra 

orman ve fundalık alanlarının oranının da Türkiye ortalamasından yüksek olduğu 

görülür. Orman ve fundalıkların genellikle yüksek ve eğimin fazla olduğu yerlerde 

korunabildiğini ancak insanlar tarafından uzun yıllardan beri tahrip edilmesi 

nedeniyle orman ve fundalıkların kapladığı alanın giderek azaldığı görülür. Küçük 

Menderes Havzası’nda çayır ve mera alanlarının oranın, Türkiye ortalamasının 

altında olmasını dolayısıyla Küçük Menderes Havzası’nda, çayır ve meraların az yer 

kaplamasını, topraktan mahsul yetiştirmesine dayanan ziraat faaliyetleri yanında, 

hayvancılığın önemsiz olmasıyla izah edebiliriz.  

 



 

 

 
Harita 13: Küçük Menderes Havzası Ekili Dikili Alanlar Haritası 



 

 261

Türkiye’de toplam nüfus içinde kırsal kesimde yaşayan nüfusun miktarı, 

giderek azalmaktadır. 2001 yılında toplam nüfus içinde kırsal kesimde yaşayan nüfus 

miktarının % 33’ün altına düştüğü tahmin edilmektedir. Memleketimizde görülen 

kırdan şehre doğru olan göç akınının tarihi seyrine baktığımızda; 1955-1960 yılları 

arasında şehir nüfusu oranındaki artışı; memleketimizin birçok yerlerinden bilhassa 

toprağı fakir ve nüfusu nispeten sık olan gurbetçilik yörelerinden, iş merkezi sayılan 

şehirlere doğru öteden beri görülen akındır. Bu akın bilhassa büyük şehirlere 

olmakta, bunlar nüfusları arttıkça daha fazla insan çekmekte, gelenler bilhassa 

erkekler olduğu için kır nüfusunda kadın oranın üstün olmasına karşılık şehirler 

nüfusunda erkekler oranı Türkiye ortalamasını aşacak şekilde artmış bulunmaktadır. 

Kır nüfusunun şehirlere doğru akması, iyi ürün alınmayan yıllarda daha da 

artmaktadır. Bu devamlı akın, şehir nüfusundaki artışa şüphesiz 1950 den sonra da 

etki yapmakta devam etmiştir. Kırdan şehre nüfus akımının hep yüksek seviyede 

kalacağı da ileri sürülebilir; ziraî topraklar üzerinde umumiyetle yüksek bir nüfus 

yoğunluğu vardır. Böyle olduğuna göre, (ziraî toprakların verimini arttırmadıkça)    

köyden şehre 1950 den evvelkine nispetle  daha kuvveli bir nüfus akını 

beklenebilir329 .  

Sonuç olarak; çevresel faktörler, kişi başına düşen yıllık tarımsal gelirin, 

ortalama gelire göre düşüklüğü ve sosyo-ekonomik beklentiler kırsal kesimden şehir 

merkezlerine göçe neden olmaktadır. Küçük Menderes Havzası’nda, kır nüfusu da  

azalmaktadır. 

Devlet Planlama Teşkilatının hazırladığı Türkiye’deki ilçelerin sosyo-

ekonomik gelişmişlik sıralamasını gösteren çalışma incelendiğinde; toplam 872 ilçe 

içinde Küçük Menderes Havzası’nda bulunan Torbalı 54. sırada, Selçuk 75. sırada, 

Tire 174. sırada, Ödemiş 199. sırada, Bayındır 382. sırada, Beydağ 450. sırada, Kiraz 

644. sırada yer alır330 .  

                                                 
329 Besim Darkot, “Türkiye’nin Nüfus Hareketleri Üzerinde Yeni Gözlemler”, Türk Coğrafya Dergisi, 
Sayı.21, 1961, İstanbul, s.12. 
330 http/www.dpt.gov.tr. 07.03.2005. 
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Türkiye, tarım ürünleri ihracatında Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika 

Birleşik Devletleri olmak üzere bir çok ülkeye fındık, kuru incir, çekirdeksiz kuru 

üzüm, antepfıstığı, kuru kayısı, pamuk, bakliyat, yaş meyve-sebze ihracatı yapmakta 

ve bu ürünlerin ihracatında dünya ülkeleri arasında yer almaktadır. Küçük Menderes 

Havzası’nda yetiştirilen bu ürünlerin bir çoğu, ihraç edilerek ülke ekonomisine 

önemli bir miktarda  katkı sağlamaktadır.  

Küçük Menderes Havzası’nın arazi kullanımında en büyük payı, tarım 

alanları almaktadır. Havzada yaşayan insanların en önemli ekonomik faaliyeti ve 

uğraşı alanı ziraat olduğu için, öncelik ziraat hayatına verilmiştir.   

2.4.1. Ziraat Hayatının Genel Özellikleri   

 Türkiye, çok eski bir ziraat memleketidir. Dolayısıyla Küçük Menderes 

Havzası; ekonomisi ziraata dayanan çok eski medeniyetlerin kurulma sahası 

olmuştur. Bunda havzanın  iklim, toprak, topoğrafya ve diğer şartların elverişliliği 

önemli birer faktördür. Küçük Menderes Havzası’nın ziraat hayatı incelendiğinde, 

ziraat hayatının kendine has coğrafi karakterler arz ettiği görülür.  

Küçük Menderes Havzası’nın ziraat hayatının coğrafi karakterlerinin başında, 

yetiştirilen mahsullerdeki çeşitlilik gelir.  Yetişme şartları birbirinden farklı olan ve 

farklı enlemlerde yetiştirilen bir çok mahsulü havzada bir arada görmek mümkündür. 

Çok çeşitli mahsullerin yetiştirilmesinin yanında farklı ziraat sistemleri de 

uygulanmaktadır. Bilindiği gibi memleketimiz çok eski bir ziraat memleketi olup 

Akdeniz havzasındaki hatta Avrupa’da ki ziraat maddelerinin ve ziraat usullerinin 

beşiğidir. Atalarımızın Anadolu’nun ziraat hayatında bir çok yenilikler meydana 

getirdiği şüphesizdir331 .  

Küçük Menderes Havzası’nda, yetişen mahsullerdeki çeşitlilik ziraat 

hayatının bütün seneye yayılmasını sağlamaktadır. Türkiye’nin çok büyük bir 

kısmında toprağın sürülmesi, tohumun ekilmesi ve mahsulün hasadı için senenin 

hatta iki senenin birkaç gününe inhisar eden ziraat faaliyetleri, bu bölgede hemen 

                                                 
331 Hamit Sadi Selen, Türkiye Coğrafyası’nın Ana Hatları, Ankara, 1954, s.163. 
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bütün sene devam etmektedir. Haziran sonlarında yazlık ve kışlık buğday; Ağustos 

ile Eylül’de incir, mısır, bazı sebzeler; Eylül, Ekim ve Kasım’da pamuk, muhtelif 

sebzeler; Kasım ile Aralık’ta zeytin vs., Ocak, Şubat ve Mart’ta narenciye, kışlık 

sebzeler vs., olgunlaşır ve hasat edilir. Böylece ziraat faaliyetleri bütün sene devam 

ettiği, bölgenin bütün sene boyunca ziraat faaliyetleri bakımından canlılığını 

kaybetmediği görülür332 .  

Havzanın ziraat hayatının gösterdiği coğrafi karakterlerden bir diğeri; incir 

yetiştiriciliğinin Türkiye genelinde önemli miktarlarda olmasıdır. İncir ağaçları, etek 

ovalarının taşkın ovalarına yakın kısımları ve ince unsurdan oluşan alüvyal 

topraklarda geniş yer tutar. 

Taşkın ovalarda pamuk, etek ovalarında incir, zeytin, narenciye, sebze ve 

diğer meyve ağaçları, üstünde orman ve dağ çayırlarının yer alması, iklim, toprak, su 

kaynakları ve yeraltı su seviyesi, meyil, litoloji gibi tabiî şartlarla ilgilidir . 

Küçük Menderes Havzası’nda ürün çeşitliliği yanı sıra yılda iki kez ürün 

almak mümkündür. Verimin çeşitliliği ziraat hayatının  bir başka coğrafi karakteridir. 

Toprağın özelliği, uygun iklim şartları, uygulanan ziraat sistemleri verimin 

yükselmesine neden olan faktörlerdir.  

Çalışma sahamızda sulamalı ziraat sahaları ekili-dikili arazi miktarında 

önemli bir yer tutar. Küçük Menderes Havzası’nda sulanan alan % 55 iken, 

sulanmayan alan % 45’dir 333. Bu durum ziraatın daha entansif şartlarda yapılmasını, 

mahsullerdeki çeşidi ve verimi arttırıp, iyi kalitede ürünün yetişmesine olanak 

vermektedir.   

                                                 
332 Süha Göney, a.g.e., 1975, s.396. 
333 Süha Göney, a.g.e, 1975, s.398. 
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SULANAN ALAN (ha) SULANMAYAN ALAN (ha)
 

Şekil 86: Sulanan ve Sulanmayan Alanlar334. 
 

Küçük Menderes havzası ziraatinin coğrafi karakterlerine ilave edilebilecek 

bir diğer özellik ise; makineli ziraatın giderek artmasıdır. İzmir ilinin 25 ilçesinden 

sadece 7 ilçesi havza sınırları içinde olup toplam traktör sayısı olan 18.844’ünün 

9399’u Küçük Menderes Havzası’ndadır. Toplam traktör sayısının % 49.88’inin 

havzada olması, tarımsal faaliyetlerin önemini ve tarımda makineleşme oranının 

yüksekliğini göstermesi bakımından dikkate değer bir orandır.  

Makineli ziraatın, sadece tarlaların daha derin sürülmesi, tarlaların çabuk 

hazırlanmasını değil, traktörlerin çalıştırdığı pompa ve santrfüjlerle Küçük Menderes 

nehri tâbilerinden, metrûk mecralarından ve kuyulardan çekilen sulardan 

faydalanılarak sulama sahaları ve buna paralel olarak pamuk ziraatı gittikçe 

genişlemiştir. Ayrıca traktörler ve bunların çektiği arabalar vasıtasıyla tarlalara 

gitmek ve dönmek kolaylaşmış bulunmaktadır335 .  

Küçük Menderes Havzası’nda, tarım arazisi dağılımı incelendiğinde; toplam 

tarım alanı % 49, tarla alanı % 22, zeytin alanı % 12, sebze alanı % 9, meyve alanı % 

4, tarıma elverişli boş arazi % 2, bağ ve kavaklık alan % 1 oranında yer tutar. Küçük 

Menderes Havzası’nda, meyve ve sebze bahçeleriyle özellikle zeytinliklerin geniş 

yer tutması, bağ ve bahçe ziraatinin önemini göstermektedir. 

                                                 
334 İzmir Tarım İl Müdürlüğü, 2002. 
335 Süha Göney, a.g.e.,1975, s.401. 
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Küçük Menderes Havzası Tarım Arazisi Dağılımı

Tarla Alanı
Sebze Alanı
Süs Bitkileri Alanı
Bağ Alanı
Meyve Alanı
Narenciye Alanı
Zeytin Alanı
Kavaklık Alanı
Nadas Alanı
Tarıma Elverişli Boş Arazi
Toplam Tarım Alanı

 
Şekil 87: Küçük Menderes Havzası Tarım Arazisi Dağılımı336. 

 

Nehir havzasındaki çiftliklerin ortalama büyüklüğü, ulusal ortalamanın (5.2 

ha/hane) altında olup, 2.5 ha civarında olarak hesaplanmıştır. Çiftliklerin yaklaşık 

olarak % 40’ı, 1.0 ha’ dan az bir alan üzerinde tarım yapmaktadır. Coğrafi 

konumundan dolayı, Küçük Menderes nehrinin aşağı bölümlerinde çiftliklerin 

ortalama büyülüğü artmaktadır. Nehir havzasındaki mevcut arazi kullanım durumu, 

çiftçilikle uğraşan hanelerin % 84’ünün mal sahibi, % 4’ünün ise kiracı olduğunu 

göstermektedir. Kalan % 12’lik kısım ise hem kendi arazileri hem de kiraladıkları 

araziler üzerinde tarım yapmaktadır. 

Havzada ziraaî kalkınmayı engelleyen başlıca faktörler; fiziksel engeller 

(dengesiz ve az yağış-yerüstü su kaynaklarının kıt olması-yer altı su seviyesinin 

düşmesi), sosyo-ekonomik engeller (küçük çaplı araziler ve arazilerin bölünmesi-

çiftçilerin eğitim seviyesinin düşük olması-genç nesillerin dışarıya göç etmesi), 

tarımsal engeller (DSİ ile diğer kurumlar arasında sınırlı koordinasyon-hatalı çiftçilik 

uygulamaları-sınırlı miktardaki çayır ve otlaklar-hayvanlar için yem maliyetinin 

yüksekliği-makul düzeylerin altındaki tarımsal ürün fiyatları), sulama 

uygulamalarındaki engeller (tarla içi tesislerin yeterince gelişmiş olmaması ve arazi 

konsolidasyonu-çiftçilerin su ücretlerinin tahsilatına gösterdikleri ilginin düşüklüğü-

                                                 
336 İzmir Tarım İl Müdürlüğü, 2002. 
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proje bürolarının organizasyon ve yönetim kanadının zayıflığı ve proje takibi ve 

değerlendirme faaliyetlerinin sınırlı oluşu) dir. 

Küçük Menderes Havzası’nda ziraati yapılan mahsullerin anlatılmasına, 

pamuk ziraatinin geniş sahalar yer kaplaması ve  havzanın iktisadi hayatına yön 

vermesi bakımından önemi nedeniyle pamukla başlanacaktır.  



 

 

 
Harita 14: Küçük Menderes Havzası Arazi Kullanım Haritası 
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2.4.1.1. Tarım Ürünleri 

2.4.1.1.1. Sanayi Bitkileri 

2.4.1.1.1.1. Pamuk 

Pamuk, lifleri ile tohumlarından faydalanılan ve yeryüzünde büyük bir değere 

sahip olan (Ebegümeciler) familyasının, Gossypium cinsine aittir 337. Türkiye, sahip 

olduğu coğrafi şartlar nedeniyle önemli bir pamuk üreticisi ülkedir. Dünyadaki 

başlıca üretici ülkeler olan Çin, ABD, Hindistan, Pakistan, Özbekistan arasında 

Türkiye’de yer alır. Pamuk ülkemizde tekstil ve yağ sanayinin önemli bir 

hammaddesi olması yanında, tohumu (çiğit) bitkisel yağ üretiminde kullanıldıktan 

sonra, arta kalan küspesi yüksek protein içerdiği için hayvan yemi olarak büyük 

önem taşımaktadır. Küçük Menderes Havzası’nda pamuk, ekonomik getirisi yüksek 

olan ve ekili saha itibarıyla en geniş alana sahip mahsullerin başında gelir.  

Pamuğun ana vatanı henüz kesin olarak bilinmemekle beraber Asya, Amerika 

ve Afrika’nın sıcak bölgelerinden dünyaya yayıldığı tahmin edilmektedir.  Hindistan, 

Çin’den ve diğer yerlerden gelen pamuklu kumaşlar Ege’de ve Akdeniz sahillerinde 

toplanıp, buralardan Avrupa’ya ihraç olunuyordu. Asya’dan garba doğru akın eden 

büyük Türk kabileleri Kafkasya’ya ve yakın Şarka pamuk ekimini ve dokuma 

sanatını sokmuşlardır. Anadolu’da dokuma sanayisinde Selçuklu Türkleri ardından 

Osmanlılar döneminde gelişmesini sürdürmüştür. Anadolu’da pamuk endüstrisinin 

büyük bir gelişme gösterdiği bu devirlerde ekilen pamukların menşei Hindistan olan 

ve çok eski devirlerden beri Anadolu’da yerleşmiş bulunan G.Herbaceum cinsine 

bağlı kapalı koza pamuklarıydı 338.  

Memleketimiz şartlarına uyumlu, verimi yüksek pamuk cinslerinin seçimi 

için bir dizi araştırmalar yapılmış ve bugüne gelinceye kadar üzerinde çalışılan bir 

konu olmuştur. Dokuma endüstrisinin hammaddesi olan pamuğun, memleket 

şartlarına en uygun ve verimli bir ziraat metodunun tespiti için 1927 yılından itibaren 

Amerika’dan getirtilen 40’dan fazla çeşit üzerinde denemeler yapılmıştır. Bu 

                                                 
337 Süha Göney, Sıcak Bölgelerde Ziraat Hayatı, İstanbul, 1985, s.152. 
338 Halil Ergün ve Nurettin Madran, Pamuk Ziraati, İzmir, 1954, s.7. 



 

 269

çalışmalar sonucunda Çukurova bölgesi için Klevland ve Ege bölgesi için de Akala 

çeşidi seçilmiş ve bunların ekimine başlanmıştır. Akala tohumları 1933 Pamukçuluk 

Mütehassısı Celâl Eğriboz tarafından kurulan Nazilli Pamuk Islâh İstasyonundan 

temin edilmiştir. 1945 yılından itibaren Türkiye’de ekilecek pamuk çeşidi olarak 

yerli kapalı koza ile Apland tipi Akala’nın tüm yurtta ekimine başlanmıştır. 

Ülkemiz son yıllarda özellikle iplik, dokuma ve konfeksiyon sektöründe 

gerçekleştirdiği yatırım hamlesi sonucunda dünya üretim ve dış ticaretinden aldığı 

pay itibari ile dünya ilkleri arasında yer almaya başlamıştır.  

Küçük Menderes Havzası’nda pamuk ziraatının giderek önem kazanması ve 

alanını genişletmesinde etkili olan şartlar; fiziki, beşeri ve ekonomiktir. Öncelikle 

pamuk ziraatının yapılması son derece önemli olan  iklim şartları üzerinde durulacak 

ardından beşeri ve ekonomik şartlar ortaya konacaktır.  

Pamuk ziraatında en önemli iklim faktörlerinin başında sıcaklık, gün ışığı, 

yağış ve nem gelmektedir. Yıllık ortalama sıcaklığın 19 ˚C, yaz ayları sıcaklığı ise 25 

˚C olması gerekir. Sıcaklık tarak oluşmasından oluşan önce 20 ˚C, çiçeklenme 

döneminde 25 ˚C, kozaların gelişme döneminde ise 30-32 ˚C olmalıdır. Hasat 

döneminde kozaların iyi açılabilmesi için sıcaklığın azalması (15 ˚C’ye kadar) 

istenir. Küçük Menderes Havzası’nın, iklim şartları pamuk ziraatı için oldukça 

elverişli özellikler göstermektedir. Pamuk yaz sıcaklığının 25˚ bulduğu ve sıfırın 

altına sıcaklığın düşmediği alanlarda kolayca yetişebildiği için havzada pamuk ziraatı 

geniş alanlara yayılmıştır.  

Pamuk üretimini olumsuz yönde etkileyen donlar, zamansız yağışlar, ekimde 

gecikmelerdir. Ekilen pamuk bitkisi 200 günlük büyüme devresi esnasında dona hiç 

dayanmaz. Süzgeçli toprağa, hararete, büyümesi esnasında mutlak kuraklığa ihtiyacı 

vardır. Lüzumlu rutubetin sun’ î sulama ile temin olunduğu kurak mıntıkalar bilhassa 

pamuk ziraatına elverişlidir; böyle yerlerde suyu istenildiği zaman ve arzu edilen 

miktarda sevk etmek eldedir ve bu suretle beklenilmeyen ve istenilmeyen yağmurlara 
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karşı korunma var demektir339.  İlkbahar ayının serin ve yağışlı geçmesi toprağın geç 

tava gelmesine ve ekimin gecikerek Haziran ortalarına sarkmasına neden olur. 

Ekimin gecikmesi dolayısıyla hasadında da gecikmeler yaşanır. Kasım hatta Aralık 

ayına kadar devam eden  hasadın, soğuğun ve yağmurun etkisiyle olumsuz yönde 

etkilenmesiyle verimin düşmesi kaçınılmazdır.  

Pamuğun büyüme ve olgunlaşma devrelerinde güneşlenme süresinin uzun 

olması  gerekmektedir. Küçük Menderes Havzası’nda, bulutlu gün sayısının çok az, 

güneşli gün sayısının fazla olması pamuk için idealdir. Akdeniz ikliminin en önemli 

özelliğinden biri olan yaz kuraklığı pamuk için aranan bir özelliktir. Çünkü, yazların 

sıcak ve kurak geçmesi Ağustos ayında pamuğun gelişmesinin durmasıyla meyve 

tutma kapasitesini artırır.  

Pamuğun yetişmesi için gerekli olan yağış miktarı ve zamanı da son derece 

önemlidir. Olgunlaşma ve hasat zamanı yağış istenmeyen bir durumdur. Bu durum 

kozaların çürümesi ve renklerinin bozulmasına neden olur.  

Küçük Menderes Havzası’nda; sulama yapılan alanların geniş yer tutması ve 

güneşli gün sayısının fazla olması pamukta verimi arttırmaktadır. Pamuğu erken 

yetiştirmede, sulama aralıklarını uzatmak  veya sulama sayısını azaltmak suretiyle 

daha az sulama yapılmış olup, bitkinin boylanması ve yana dal çıkarması, yani 

gelişmesi durdurulur. Ayrıca fazla sulanmayan toprakların sühuneti yükselir, 

yapraklar ve civarında terleme ve buharlaşmanın hafiflemesi de zemine yakın 

kısımlarda sıcaklığın yükselmesine yol açar. Böylece bir taraftan toprakta ve nebatın 

çevresinde zemine yakın kısımlarda sühunetin daha da artması, mahsulün 

olgunlaşmasını süratlendirmektedir 340.   

İklim elemanlarından biri olan rüzgarların, pamuk ziraatında olumlu ve 

olumsuz etkileri vardır. Küçük Menderes Havzası’nda, zaman zaman meltem 

rüzgarlarıyla eteziyen rüzgarlarının sebep olduğu sert rüzgarlar, hasat döneminde 

tarak, çiçek ve kozaların yere düşerek kirlenmesine sebep olarak pamuklara zarar 

                                                 
339 Alexander Rüstow, İktisadî Coğrafya (Çeviren Refii-şükrü Suvla), İstanbul, 1946, s.112. 
340 Süha Göney, a.g.e.,1975, s. 411. 
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vermektedir. Zararlı mantar ve haşerelerin rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak etki 

sahasını genişletmesi, rüzgarın pamuk ziraatında neden olduğu başlıca 

olumsuzluklardır. İlkbahar aylarında birkaç gün devam eden kuru rüzgarlar toprağı 

daha çabuk tava getirerek ekim yapmayı kolaylaştırması ise rüzgarın pamuk 

ziraatında yaşattığı olumlu etkidir.  

Pamuğun yetiştirilmesi toprağın pH derecesiyle yakından ilgili değildir. Bu 

bakımdan denilebilir ki; pamuk pH derecesi oldukça yüksek topraklarda yetişebilen 

yani tuzluluk ve alkaliliğe mukavim nebatları başında gelmektedir. Mamafih pH 

derecesi 6,5-7 arasında bulunan yani hafif alkali topraklara pamuk ziraatı için en 

elverişli pH derecesine haîz topraklar nazarı ile bakılabilir341. Küçük Menderes’in 

yakın çevresinde ne fazla killi, ne fazla kumlu, derin ve orta geçirimli özelliklere 

sahip topraklar pamuk ekimi için idealdir. Küçük Menderes Havzası’nın batısında, 

Zeytinköy’ den  başlayarak ve daha ziyade kuzey kenarı takip ederek Selçuk boğazı 

ile Boğaziçi vadisinden Tire önlerine, diğer yandan Sağlık istikametinde Torbalı 

ovasının güney kısmını içine alarak doğuya doğru geniş alanlara yayılan pamuk 

ziraatı Ödemiş ovası ve Kiraz ovasının güneyine kadar devam eder.  

Mart ayında hazırlanan tarlalarda toprak ısısının  8-10˚ ulaşmasıyla, Nisan 

ayının üç ile beşinci haftasından itibaren ekime başlanır. 8-10 gün içinde çimlenen 

tohum 10-12 cm.lik fide haline gelince çapalanır. Mayıs ayının sonunda 25 cm bulan 

fidelerde çiçeklenme Haziranın 10-15’i arasında olurken koza teşekkülü Temmuz 

ayının ikinci haftasındadır. Temmuz ayından Eylül’e kadar sulama yapılır. Eylül’ün 

ikinci haftasından Kasım ayının ikinci haftasının sonuna kadar hasat devam eder. 

Pamukların toplanması iş gücü talebini arttırdığından bu talep, Denizli ve Tavas 

çevrelerinden gelen mevsimlik işçilerden karşılanır342 . Mahsulün kaldırılmasından 

sonra toprak temizlenir. Bunun için sapların toprağa dökülmesiyle haşerelerin larva 

ve yumurtalarından temizlenen toprak Nisan ayı ortalarından itibaren ekilmeyi 

bekler. 

                                                 
341 Mehmet Aydemir, Koker Pamuğu, İzmir, 1963, s.9. 
342 Mustafa Mutluer, a.g.e., 2003, s .70. 
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Küçük Menderes Havzası’nda, pamuğun yıllara göre ekiliş alanlarının 

giderek önem kazanmasında etkili  fiziki faktörlerin yanında beşeri özellikler de 

gelir. Dokuma sanayisinin gelişmesiyle, dokuma sanayisinin hammaddesi olan 

pamuk dünyada ve Türkiye’de  talebin artmasıyla  ekonomik olarak değer kazandı. 

Kullanım alanının geniş olması lif, gıda, yem, gübre ve yakacak olarak çeşitli 

amaçlarla kullanılabilme özelliği, fazla kâr getirmesi pamuk ziraatının geniş sahalara 

yayılmasını hızlandıran beşeri özelliklerdir. 1932 yılına ait Küçük Menderes 

Havzası’nın ıslâh projesine ait raporda Selçuk çevresinde Belevi gölünün teşekkülü 

dolayısıyla pamuk tarlalarının sular altında kaldığından bahsedilmektedir. Ancak 

1952 yılından sonra  Küçük Menderes’in taşkın alanları kontrole alınmış, yeni 

kanallar açtırılarak Küçük Menderes’in ıslâh çalışmalarına hız verilmiştir. Böylece 

ziraat yapılacak alanlarda giderek artmıştır. İlkbahar yağmurlarının neden olduğu 

taşkınlar bazı yıllarda uzun müddet çekilmediğinden pamuk ekimini geciktirmiş 

bunun sonucu pamuk ekiminde bazı yıllar azalma görülmüştür.  

Yüksek verim ve kaliteli ürün elde etmek için genetik saflığı yüksek tohum 

kullanımı çok önemlidir. Pamuk yetiştiriciliğinde bakım işleri de son derece 

önemlidir. Bakım işleri seyreltme, çapalama uç alma olarak üç türlüdür. Bitkinin iyi 

gelişmesini ve çabuk olgunlaşmasını sağlamak için seyreltme işleminin yapılması 

gerekir. Bitkiler henüz dört yapraklı iken 5-6 cm ara ile hafif bir seyreltme yapılır. 

Genellikle ilk seyreltme ilk çapa, ikinci seyreltme ise ikinci çapa ile birlikte 

yapılmalıdır. Ekimden sonra görülen yabancı otların çapalanarak yok edilmesi 

gerekir. Çapalama sayısı tarladaki yabancı ot durumuna göre değişir. Kozalar 

açmaya başladıktan sonra bitkinin tepesinden 10-15 cm kısmının kırılmasına uç alma 

işlemi denir. Bu işlem geç ekilmiş veya fazla sulanmış tarlalarda uygulanır.  

Pamuk, tropik ve subtropik mıntıkaların yerli bir nebatıdır ve tabiatıyla sıcak 

bir iklim ister. Fakat pamuk ticari olarak daha ziyade yazları sıcak mutedil iklim 

bölgelerinde yetiştirilmektedir. Genç nebatlar soğuk havalardan kolaylıkla zarar 

görürler. Normalden birkaç derece aşağı suhunet onların hastalıklara mukavemetini 

azaltır, mantar ve bakterilere karşı daha hassas bir hale getirir. Birçok nebatların bir 

arada bulunması sebebiyle pamuk tarlalarında hastalıkların yayılması daha 
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kolaylaşır343.  Pamuk tarımında en çok karşılaşılan hastalık ve zararlılar şunlardır: 

hastalıklar; pamuk solgunluk hastalığı, fide kök çürüğü, köşeli yaprak lekesi 

hastalığı, zararlılar ise; toprak kurtları, pamuk yaprak biti, yaprak piresi, beyaz sinek, 

kırmızı örümcek, pembe kurt, yeşil kurt olarak sayılabilir. Pamuk yetiştiriciliğinde 

hastalık ve zararlıların olumsuz etkileri iklim koşulları ve uygulanan tarımsal 

mücadeleyle yakından ilgilidir. Yüksek bağıl nem ve sıcaklık, hastalık ve zararlıların 

ortaya çıkması için uygun bir ortam oluşturur.  

Pamuk, topraktan fazla besin kaldıran bir bitki değildir. Pamuk tarımında 

kullanılacak gübre miktarı iklim ve toprak koşullarının yanı sıra sulamaya, pamuk 

çeşidine göre değişmekle beraber azotlu gübreler bitkinin yaprak ve dal gelişimini 

sağlar potaslı gübreler ise; azotlu gübreler kadar olmasa da bitkinin gelişimini 

hızlandırır ve çiçeklenme dönemini uzatır. 

Ülke ekonomisindeki stratejik önemi nedeniyle pamuk üretimi eskiden beri 

teşvik edilmektedir. Bu bağlamda 1966/67 sezonunda pamuk destekleme kapsamına 

alınarak taban fiyat uygulanmasına başlanmıştır. Böylece piyasa fiyatının belirlenen 

taban fiyatın altına inmesi engellenmeye çalışılmıştır. Ancak Avrupa Birliği Ortak 

Tarım Politikasına uyum dikkate alınarak, 1993/94 sezonunda “prim sistemi” 

uygulamasına başlanmıştır. Bu sistemde üreticilerin eline geçmesi istenen bir hedef 

fiyat ile bu fiyatın altında bir müdahale fiyatı belirlenmekte ve bu iki fiyat arasındaki 

fark üreticilere prim olarak ödenmektedir344.  

Pamuk üretiminin büyük bir bölümü özel sektör (tüccarlar ve çırçır 

fabrikaları) tarafından satın alınmaktadır. Pazarlama organizasyonunda yer alan diğer 

önemli bir kuruluş Tarım Satış Kooperatifleridir. 

                                                 
343 Halil Ergün, Nurettin Madran, a.g.e., 1954, s. 69. 
344 http//www.tarim.gov.tr, 5 Mart 2005. 
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Küçük Menderes Havzasında Pamuk Üretiminin Dağılımı
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Şekil 88: Küçük Menderes Havzası’nda Pamuk Üretimi345. 

 

Türkiye’de üretilen pamuğun yaklaşık % 93’ü pazarlanmakta olup, pamuk 

Tarım Satış Kooperatifleri ve birliklerince, özel sektörce satın alınmakta veya 

borsalarda işlem görerek tüketiciye ulaşmaktadır. Pamuğun sanayide tekstil 

hammaddesi olarak kullanılması pazarlama faaliyetlerinde nihai tüketiciye 

ulaşıncaya kadar bir çok aşamadan geçmesine neden olmaktadır.  

Pamuk üretim-tüketim zincirinde bir çok aşamadan geçmekte olup, nihai 

tüketiciye ulaşıncaya kadar pazarlama ağı uzun süreçte tamamlanmaktadır. Ancak, 

pamuğun hammadde olarak kullanılmak üzere sanayiciye ulaşmasıyla başlangıç 

süreci tamamlanmaktadır. İşlenen ve üretilen pamuklu tekstil ürünleri üretim sonrası 

pazarlama kanalları ile nihai tüketiciye ulaşmaktadır. 

Tarım Satış Kooperatifleri; kooperatif ortaklarından alınan ürünün işlenmesi, 

ürün kalitesinin yükseltilmesi, ürünün satışı, piyasanın düzenlenmesi, maliyetlerin 

düşürülmesi, ihracatta aracıların kaldırılarak kârlılığın artırılması, üretim aşamasında 

ucuz girdi sağlanması gibi konularda hizmet vermektedir. Bu konuda  İzmir’de Tariş, 

Çukurova Bölgesinde Çukobirlik, Antalya’da Antbirlik faaliyet göstermektedir. 

Ancak, bu birlikler pazarlama fonksiyonlarından alış ve satış hizmetlerine ağırlık 

vermişlerdir. 
                                                 
345 DİE, Köy Envanter Etüdü, 1997, s. 42-46. 
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2.4.1.1.1.2. Tütün  

Tütün bitkisi, “Hightahade familyasına ve Nicotiana” cinsine aittir. Bir 

senelik ömre sahip ve ½  ilâ 1 metre yüksekliğinde bir bitki olup kırmızı veya beyaz 

çiçek açan tütünün kökeni Amerika sıcak mıntıkasındandır. Amerikanın keşfinden 

sonra Avrupalılar tütünün hem ziraatını hem de içmesini mahallinde öğrenmişlerdir. 

Tütün, 16. yüzyıldan itibaren dünyanın her tarafına yayılmaya başlamıştır. Bu 

tarihten sonra tropikal bir nebat olarak çok değişik coğrafi şartlar gösteren bölgelerde 

yetiştirilmeye başlandı. Dünya tütün ekim alanları Asya kıtasında yoğunlaşmıştır. 

Başlıca üretici ülkeleri Çin, Hindistan, A.B.D, Brezilya ve Zimbabwe teşkil 

etmektedir. Çin, A.B.D,  Hindistan, Brezilya, Türkiye,  Zimbabwe, Endonezya, 

Yunanistan birlikte dünya işlenmemiş tütün üretiminin takriben 3/4 ünü 

oluşturmaktadır. Çin, A.B.D yaprak tütün üretiminin 3.5 katı veya dünya üretiminin 

% 37’si üzerinde tütün üretmekle büyük bir farkla önde gelen bir üreticidir.  

Ülkemiz ihracatında önemli bir yere sahip olan tütün 550 bin civarındaki 

üreticinin de geçim kaynağını teşkil etmektedir. Ülkemizde üretilen tütün şark tipi 

tütünü olup bu ürün esas itibariyle Yunanistan, Bulgaristan, Federal Yugoslavya 

Cumhuriyeti'nde yetiştirilmekte olup, söz konusu miktarın yaklaşık olarak % 65’i 

Türkiye, % 25’i Yunanistan, % 10’u da Bulgaristan ve Federal Yugoslavya 

Cumhuriyetinde üretilmektedir. 

Ülkemizden ihraç olunan yaprak tütünün miktarı yıllar itibariyle farklılık 

göstermektedir. Ülkemizde üretilen tütünün şark tipi tütün olması sebebiyle alıcı 

ülkeler tarafından diğer çeşitlerle harmanlanarak kullanılmaktadır. İhracatı en kolay 

ve talebi en bol tütün çeşidimizi  Karadeniz ve Ege Tütünleri teşkil etmektedir.  

Ülkemizde yabancı tütün üretiminin artırılmasına ilişkin çalışmalar halen 

devam etmektedir. Virginia ve Burley tipi tütünlerin üretimleri şark tipi tütün 

üretimine göre oldukça büyük farklılıklar arz etmektedirler. Amerikan tipi tütünler 

entansif ziraati gerektirmektedir. Sulama ve gübreleme ürünün yetiştiriciliğinde 

büyük önem arz etmektedir. Yetiştiriciliği taban arazide yapılmaktadır. 

Kurutulmaları oldukça masraflı olup, özel kurutma fırın ve hangarları ile 

gerçekleştirilmektedir. Şark tipi tütünler ise, kıraç meyilli arazide sulama ve 
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gübreleme olmaksızın kaliteli ürün vermektedirler. Kurutulmaları ise, açık havada 

yapılmaktadır. 

Tütün bitkisi için ideal ekimi için sıcaklık, yağış, toprak şartları ve rüzgar gibi 

faktörlerin uygun olması gerekmektedir. Tütün bir sıcak memleket bitkisi 

olduğundan soğuktan olumsuz etkilenmekte daha ziyade sıcaklıktan hoşlanmaktadır. 

Bu nedenle özellikle olgunlaşma devresinde fazla sıcaklığa ihtiyaç duyduğundan bu 

dönemde sıcaklığın 22-25 ˚C’ den aşağı düşmemesi gerekmektedir. Aynı dönemde 

don olaylarının erken bitmesi ve geç başlaması bitkinin yetişmesi ve iyi ürün vermesi 

bakımından son derece önemlidir 346.  

Sıcaklık faktörünün yanı sıra yağış şartları da tütünün yetişmesini 

etkilemektedir. Tütün ekiminin yapıldığı yerlerde yıllık yağış miktarının en az 350 

mm, en fazla 750 mm olması gerekmektedir. Bu miktarların altında ve üstünde 

tütünün kalitesi düşmektedir. Bitki, ilkbahar yağmurlarından sonra olgunlaşma ve 

hasat döneminde kuraklık istemektedir347.  

Küçük Menderes Havzası’nda tütün; en çok Kiraz çevresinde ovanın doğu ve 

yukarı kesimlerinde görülür. Geniş alanlarda yayılma gösteren tütün, havzanın bu 

bölümünde iklim ve toprak şartları bakımından en müsait ortamı bulmuştur. Fidelerin 

tarlaya dikildiği Mart ayında 12˚ ve tütünlerin olgunluk devresinde 27˚ yi bulan 

günlük ortalama sıcaklıklar  ideal bir ortam oluşturmuştur .  

Mart ayının ikinci yarısında sıcaklığın 12-13˚ yi bulmasıyla fideler tarlaya 

dikilir. Yaz aylarında tütünlerin gelişmesine en elverişli suhunet 26-27 derecedir. 

Güneşlenme süresi ve şiddetin de tütünün kalitesi üzerinde etkisi oldukça büyüktür. 

Zira, fotosentez olayı güneşlenmeye sıkıca bağlıdır. Bitkinin büyümesi, yaprakların 

gelişmesi, yapraklarda vuku bulan kimyasal değişiklikler, bu yolla bazı maddelerin 

terkiplerini değiştirmesi ve bazılarının da yaprak içinde terakümü fotosentez olayına, 

                                                 
346 M. Demir, “Türkiye’de Tütün Sahaları”, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 
Coğrafya Araştırmaları Dergisi, No 2, İstanbul, s.319. 
347 M.Demir, a.g.e., s.320. 
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dolayısıyla güneşlenmeye bağlıdır. Güneşlenmenin uzun olduğu nispette tenebbüt 

devresi kısalır ve mahsul erken olgunlaşır348.  

Tütün kumlu, çakıllı, taşlı ve orta derecede mümbit topraklarda yetişir. Tütün 

yetiştirilen topraklar çok nemli veya kuru olmamalıdır. Yeraltı suyunun  toprak 

yüzüne yaklaştığı, taban tabir edilen topraklar tütünün yetişmesine imkan vermez. 

Haziran ayından itibaren olgunlaşmaya başlar. Olgunlaşan  tütünler  toplanır. Yaprak 

uçları yukarı ve kırılan sap kısmı aşağı gelecek şekilde istiflenir. İğnelere geçirilerek, 

2-3 m uzunluğunda iplere takılarak tütün yapraklarının kurutulmasına çalışılır.  

Her sene aynı tarlada tütün ziraatı toprağı yorduğundan iki yada üç senelik 

münavebeler yapılabilir. İki senelik münavebelerde birinci sene tütün, ikinci sene 

buğday, üç senelik münavebelerde birinci sene tütün, ikinci huhubat, üçüncü sene 

mısır ve bunu yeşil gübre maksadıyla çavdar ekilebilir349.   

Küçük Menderes Havzasında Tütün Üretiminin  Dağılımı
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Şekil 89: Küçük Menderes Havzası’nda Tütün Üretiminin Dağılımı350. 

 

Küçük Menderes Havzası’nda, tütün üretiminin dağılımını gösteren şekilde 

de görüldüğü gibi Kiraz çevresi, Ödemiş ve Torbalı tütün üretiminde havzadaki 

önemli merkezlerdir.  

                                                 
348 Süha Göney, a.g.e., 1975, s.457. 
349 S.Alınak, Ege Bölgesinde Tütüncülük, Ankara, 1960, s. 13-14. 
350 Köy Envanter Etüdü, İzmir İli, 1987. 
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2.4.1.1.2. Huhubat  

Küçük Menderes Havzası’nda hububat; ekili alan, üretim ve verim değerleri 

bakımından önemli bir yer tutar. Bayındır, Beydağ, Kiraz, Ödemiş, Tire, Torbalı’da 

1993 ve 2003 yılları itibarıyla ekili alanlar, üretim, verim değerleri’ne göre aşağıdaki 

tablolarda verilmiştir.  

Tablolar incelendiğinde; bazı huhubat çeşitlerinin ekili alan, üretim ve verim 

değerlerinde 1993 ve 2003 yılları arasında değişmeler olduğu görülmüştür. Havza 

genelinde ise huhubat çeşitlerinin ekili alan, üretim ve verim değerlerinde düşmeler 

olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Bayındır’da mısır ve yulafın; ekili alan, üretim, verim değerleri yükselirken, 

buğday, arpa, çavdar’da bu değerlerde düşmeler olmuştur. Beydağ’da, buğday ve 

çavdarın; ekili alan, üretim, verim değerleri yükselirken, arpa, yulaf, mısırda bu 

değerlerde düşmeler olmuştur. Kiraz’da, buğday, arpa, çavdar ve mısırın ekili alan, 

üretim, verim değerleri yükselmiştir. Ödemiş’te ise, arpanın ekili alan, üretim, verim 

değerleri yükselmiştir. Buğday’ın ekili alanı artarken üretim ve verimde artış 

olmamıştır.  

Selçuk’ta, tarımın giderek önemini kaybedip turizmin önem kazanmasına 

bağlı olarak buğday, arpa, mısır ekili alan, üretim ve verim değerleri 1993 yılından 

2003 yılına kadar azalmıştır. Tire’de de buğday, arpa ve mısır’ın ekili alan, üretim ve 

verim değerleri azalmış yulaf üretimine başlanmıştır. Torbalı’da buğday, arpa, mısır 

ve yulaf’ın  ekili alan, üretim ve verim değerleri 1993 yılından 2003 yılına gelinceye 

kadar azalmıştır. Torbalı’da sanayi faaliyetlerinin artması huhubat yetiştirilecek 

alanların ekonomik getirisi daha yüksek olan tarım ürünlerinin yetiştirilmesi ve gıda 

sanayisinin hammaddesi olabilecek tarım ürünlerinin tercih edilmesiyle izah 

edilebilir. Özellikle Torbalı ve çevresinde son yıllarda organik tarıma yönelme 

olduğu bilinmektedir. İhraç edilen ve getirisi yüksek olan kurutulmuş meyvelerin 

pazarı da giderek artmaktadır.  
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BAYINDIR 
 

 
EKİLİ ALAN 
(HEKTAR) 

    1993          2003

ÜRETİM 
(TON) 

1993     2003 

VERİM 
(KG/HEKTAR) 
1993      2003  

BUĞDAY      3284 3.012 11.341 7.400 3.453 2.457  
ARPA         720 355 1.926 875 2.675 2.465  
ÇAVDAR           21 54 2.571   
YULAF 21 39 54 102 2.571 2.615  
MISIR(DANE) 106 309 253 1.601 2.387 5.181   

Tablo 34: Bayındır’da Huhubat Ekili Alan, Üretim ve Verim. 
 

BEYDAĞ 
 

 
EKİLİ ALAN 
(HEKTAR) 

1993         2003 

ÜRETİM 
(TON) 

1993     2003 

VERİM 
(KG/HEKTAR) 
1993      2003 

BUĞDAY 238 424 598 867 2.513 2.045
ARPA 280 280 599 553 2.139 1.975
ÇAVDAR 24 102 49 187 2.042 1.833
YULAF 38 86 2.263 
MISIR(DANE) 194 47 155 21 799 447  

Tablo 35: Beydağ’da Huhubat Ekili Alan, Üretim ve Verim. 
 

KİRAZ 
 

 
EKİLİ ALAN 
(HEKTAR) 

1993         2003 

ÜRETİM 
(TON) 

1993     2003 

VERİM 
KG/HEKTAR) 

1993            2003 
BUĞDAY 547 1.748 3.196 3.125 6.398 2.047 
ARPA 350 936 2.674 700 1.519 2.170 
ÇAVDAR 298 681 2.285 523 477 912 
MISIR(DANE) 194 817 4.211 90 137 1.522  

Tablo 36: Kiraz’da Huhubat Ekili Alan, Üretim ve Verim. 
 

ÖDEMİŞ 
 

 
EKİLİ ALAN 
(HEKTAR) 

1993             2003 

ÜRETİM 
(TON) 

1993        2003 

VERİM 
(KG/HEKTAR) 
1993        2003 

BUĞDAY 1.751 1.976 4.914 4.047 2.806 2.048
ARPA 1.020 1.260 2.502 3.107 2.453 2.466
ÇAVDAR 79 157 1.987 
MISIR(DANE) 175 545 3.114  

Tablo 37: Ödemiş’de Huhubat Ekili Alan, Üretim ve Verim 
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SELÇUK 
 

 
EKİLİ ALAN 
(HEKTAR) 

     1993           2003 

ÜRETİM 
(TON) 

   1993         2003

VERİM 
(KG/HEKTAR) 

    1993      2003 
BUĞDAY 995 188 3.007 540 3.002 2.872
ARPA 50 9 111 22 2.220 2.444
MISIR(DANE) 32 129 4.031  

Tablo 38: Selçuk’ta Huhubat Ekili Alan, Üretim ve Verim 
 

TİRE 
 

 
EKİLİ ALAN 
(HEKTAR) 

 
     1993        2003         

ÜRETİM 
(TON) 

   1993       2003 

VERİM 
(KG/HEKTAR) 

  1993         2003 
BUĞDAY 6.469 4.235 22.339 13.874 3.453 3.276
ARPA 2.303 1.400 6.163 4.835 2.676 3.454
MISIR(DANE) 583 176 2.120 1.330 3.636 7.557
YULAF 197 307  1.558  

Tablo 39: Tire’de Huhubat Ekili Alan, Üretim ve Verim. 
 

TORBALI 

EKİLİ ALAN 
(HEKTAR) 

 
1993         2003 

ÜRETİM 
(TON) 

 
1993     2003 

VERİM 
(KG/HEKTAR) 

 
1993           2003 

BUĞDAY 11.445 4.705 59.285 17.343 5.180 3.686
ARPA 2.680 1.028 9.562 2.533 3.568 2.464
MISIR(DANE) 466 246 1.769 639 3.796 2.598
YULAF 277 30 778 207 2.809 6.900  

Tablo 40: Torbalı’da Huhubat Ekili Alan, Üretim ve Verim. 
 

Tablolarda görüldüğü gibi en fazla buğday üretimi olduğu için huhubatı izah 

etmeye buğdayla başlancaktır. 

2.4.1.1.2.1. Buğday 

Buğday, orta iklim kuşağında yetiştirilen ve insanların temel gıdasını teşkil 

eden tahılın en değerlisi ve en önemlisidir. Buğdayın üretim ve tüketim alanı çok 

geniştir. Bütün orta iklim memleketlerini içine alır, hattâ sıcak ve soğuk bölgelere de 
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sokulur. Her bitki gibi buğday da tabiî şartlara, bu arada bilhassa iklim ve toprağa 

sıkı sıkıya bağlıdır. Buğday ancak 5˚ den itibaren çimlenmeye başlar351. Buğday çok 

sert soğuklara dayanmadığı gibi fazla sıcaklara da gelemez. Dolayısıyla Küçük 

Menderes Havzası buğday yetiştirilmesi için uygun sıcaklık şartlarına sahibtir. 

Yaz yağmurlarından hoşlanmayan buğday, nispeten derin ve zengin 

topraklarda gelişir. Buğday yetiştirilecek topraklar kireç ve hümüsce zengin 

olmalıdır. Yetiştirilmesi, hasat edilmesi, ambarlara taşınması fazla emek ve masraf 

istemez352.  Tüketim açısından, ülkemizin tüm nüfusunu ilgilendirmektedir.  

Kışlık buğdayların ekimine Ekim ayında başlanır. Tohum genellikle elle 

serpilmek suretiyle tarlaya ekilir. Bölgede yaz ortalarına doğru mahsul olgunlaşmaya 

başlar. Ekinler sarardıktan ve taneler sertleştikten sonra hasat başlar.  

Ülkemizde buğday tarımı, büyük ölçüde  kuru  ziraat metoduyla yapıldığı için 

verim düşük ve dolayısıyla  buğday üreticisinin geliri de diğer ürün üreticilerine göre 

daha azdır. Ayrıca bazı bölgelerimizde buğday üretiminin alternatifi 

bulunmamaktadır. Bu nedenle, buğday ülkemizde yaklaşık 60 yıldır destekleme 

kapsamında olup, fiyatı Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir353  .  

Buğday üretimi  ülkemizin  hemen  her bölgesinde yapılmakta olup, tarla 

ürünleri içerisinde  ekiliş  alanı  ve  üretim  miktarı  bakımından  ilk  sırayı 

almaktadır. Türkiye’nin buğday üretimi iç tüketimi karşılamaya yeterlidir. Ancak 

bazı yıllar gerek kötü hava koşullarından, gerekse süne ve kımıl zararlıları dolayı 

buğday kalitesi düşmektedir.  Buğdayın kendine döllenen bir bitki olması nedeniyle 

kullanılan tohumluğun 5 yılda bir değiştirilmesi gerekmektedir.  

Ülkemizdeki  artan  nüfusa  paralel  olarak  buğday  talebi  de  artmaktadır. 

Buğday, 1938 yılından itibaren (TMO)  devlet destekleme alımları kapsamında olup, 

alım fiyatları Bakanlar Kurulunca belirlenerek resmi gazetede ilan edilmektedir. 

Destekleme alımlarında alıcı kuruluş olarak TMO görevlendirilmektedir.  

                                                 
351 Ali Tanoğlu, Ziraat Hayatı, İstanbul, 1968, s.84. 
352 Süha Göney, a.g.e.,1975, s.482. 
353 http//www.tarim.gov.tr, 5 Mart 2005. 
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2.4.1.1.2.2. Arpa 

Arpa, iklim ve toprak şartları, yetiştirilmesi için sarf edilen emek ve masraf 

bakımından huhubat çeşitleri arasında değil, dünyada ziraatı yapılan hemen bütün 

mahsuller içinde çok geniş sahalara yayılmış mahsullerden biridir354 . Başakları 

ortalama 8 - 15 cm boyunda olup dane yapısında % 9-13 ham protein, % 67 kadarda 

karbonhidrat bulunur. Arpa huhubatlar içerisinde buğdaydan sonra en çok ekimi 

yapılandır. Arpa daha çok hayvan yemi olarak kullanılır. Yem olarak değeri mısırın 

% 95’i kadardır. Yemlik arpalarda protein oranının fazla olması istenir. Kullanıldığı 

önemli alanlardan biri de malt sanayidir. Bira üretimi için gerekli olan malt iki sıralı 

beyaz arpalardan elde edilmektir. Biralık arpalarda protein oranının düşük olması 

gereklidir (% 9-10.5). Yurdumuzda yetiştirilen arpaların çoğunu biralık arpalar 

oluşturmaktadır. Tarımsal işlemlerin gereği gibi yapılması durumunda kaliteleri daha 

da yükselecek ve ihraç etme olanakları da doğacağından, ülkemize döviz getiren 

tarım ürünlerinden biride arpa olacaktır. 

Arpa, ülkemizde tarla ürünleri arasında ekiliş alanı bakımından buğdaydan 

sonra gelen üründür. Buğday gibi ülkemizin tüm bölgelerinde yetiştirilmektedir. 

Birim alandan alınan ürün miktarı bakımından buğdaya göre daha avantajlı bir 

üründür. 

Ülkemizde arpa tarımının verimi düşük ve dolayısıyla  arpa üreticisinin geliri 

de diğer ürün üreticilerine göre daha azdır. Ülkemizde özellikle son yıllarda buğday 

üretimine büyük çapta zarar veren kımıl ve süne zararından dolayı  üreticilerimizin 

bir çoğu buğday üretiminden vazgeçerek arpa üretmektedirler. Ülkemizde üretilen 

arpanın  tamamına yakını yurtiçinde tüketilmektedir. Tüketimin yaklaşık % 90’lık 

kısmı  hayvan beslemede (gerek karma yemde katkı maddesi olarak, gerekse 

doğrudan kaba yem olarak) kullanılmaktadır.  

Arpa, fazla soğuk ve fazla sıcak olmayan, nispi nemi yüksek olan yerlerde iyi 

gelişir. Sıcaklığı 0 ºC nin altına düşmeyen ve 18 - 20 ºC’nin üzerine çıkmayan, nispi 

nemi % 70-80 olan yerler arpa için çok uygundur. Arpa için en uygun topraklar, 

                                                 
354 Süha Göney, a.g.e.,1975, s.486. 
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organik maddece zengin, havalanması ve nemliliği uygun topraklardır. Sulanan 

sahalarda arpa genellikle çapa bitkileri ile (pamuk, sebze, mısır, yerfıstığı, soya vb.) 

münavebeye girmektedir. Bu nedenle sonbaharda ön bitki hasadından sonra, bitki 

kalıntıları temizlenmeli veya uygun alet ekipmanla parçalanmalı, pullukla derin 

sürüm yapılıp, toprağa karıştırılmalıdır. Tohum yatağı hazırlandıktan sonra ekim 

mibzerle yapılmalıdır. Ekim derinliği, çimlenme için yeter nemi ve havalanmayı 

sağlayacak düzeyde ayarlanır. Genellikle kışlıklarda ekim derinliği 4 - 6 cm, yazlık 

ekimlerde 3 - 4 cm olmalı ve m²’ye kışlık ekimlerde 300 - 350 tane, yazlık ekimlerde 

350 - 400 tane tohum düşecek şekilde hesaplanmalıdır. Bu ise kuru koşullarda 14 - 

16 kg/da, sulu koşullarda ise 12 - 14 kg/da arasında değişebilir355 . 

Arpa gübreleme, genelde buğday gibidir. Arpanın su ihtiyacı buğday kadar 

olmamakla beraber, bol verim ve kaliteli ürün için yeterli miktarda da toprak nemine 

ihtiyaç vardır. Sulamada tatbik edilecek husus bitkinin gelişme devresinde, yağışların 

yeterli olmadığı dönemlerde arpanın toprakta ihtiyacı olan suyun, sulama suyu ile 

karşılanmasıdır. Arpa kapalı rastığı  ve arpa açık rastığı mantari birer hastalık olup 

hasta bitkinin daneleri katı ve siyah olur. Ekimden önce tohumlar civalı ilaçlarla 

ilaçlanmalıdır. İlaçlı mücadelesi yoktur. Dayanıklı çeşitler ekilmeli ve ekim nöbeti 

uygulanmalıdır. Buğdayda zararlı olan yabancı otlar, arpada da verim düşüklüğüne 

sebep olur. Yabancı otlarların 3 - 5 yapraklı olduğu devrede yabancı ot mücadelesi 

yapılmalıdır. En iyi hasat biçerdöverle yapılır. Arpanın depolanmasında ambar olarak 

kullanılacak bina rutubet almayan kuru, havadar ve aydınlık bir yer olmalıdır. 

Depoya getirilen arpanın su oranının % 12 - 14 altında olması gerekmektedir. 

Deponun ısısı ise +4 ºC civarında olmalıdır. Ambara konulacak arpa içerisinde, 

kızışmaya sebep olmaması için yabancı tohum bulunmamalıdır. 

Ürünlerin serbest piyasada değer fiyatından satılmasını sağlamak ve rekabeti 

artırarak daha kaliteli ürün elde edilmesini teşvik etmek için Ürün Borsalarının 

geliştirilmesine çalışılmış ve Türk Mahsulleri Ofisi bu uygulamanın başarılı olmasını 

sağlamak amacıyla borsalarda alımlar yapmıştır. Hububatın insan ve hayvan 

                                                 
355 www.gap.gov.tr.19 Mart 2005. 
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beslenmesinde zorunlu gıda maddesi olması  ve tüketiminin çok fazla olması bu ürün 

grubunun belli bir süre daha desteklenmesini gerekli kılmaktadır.  

Ülkemizde her bölgede üretimi yapılan arpa, tarla ürünleri içerisinde ekiliş 

alanı ve üretim miktarı bakımından buğdaydan sonra ikinci sırayı almaktadır. Arpa 

ekili alanlar ve verimlilikte son 10 yılda fazla bir değişim olmamıştır. 

Arpa veriminde en önemli faktörlerden biri kuşkusuz yüksek vasıflı tohum 

kullanımıdır. Tohumluk dağıtımının istenilen seviyeye ulaşması için; üreticilerin 

sertifikalı tohumluk kullanımı konusunda eğitilmesi gerekmektedir. Özel sektörün 

ağırlıklı faaliyet alanına giren sebze tohumluklarında olduğu gibi, hububat 

tohumluklarının da  her tarafta yaygın bir şekilde satışının yapılması 

gerekmektedir356.  

Küçük Menderes Havzası’ndaki arpa üretimini gösteren tablo incelendiğinde; 

en çok Kiraz ve Ödemiş’te arpa ziraatının  yapılmakta olduğu görülür.  

2.4.1.1.2.3. Mısır  

Mısırın orijini konusunda çeşitli teoriler ileri sürülmekle birlikte bu teorilerin 

hiç biri tam olarak kabul görmemiştir. Günümüzde  üretimi yapılan çeşitler ilk olarak 

Amerika’da yapılan ıslah çalışmaları sonucunda elde edilmiş ve  1800’lü yıllarda 

Avrupa’ya, Güney Amerika’ya, Afrika’ya ve Avustralya’ya götürülmüştür. 

Ülkemizde 1984 yılında tohumluk üretiminde özel sektör kuruluşlarının faaliyetine 

izin verilmesi ve 1987 yılında tohumluk dağıtımında devlet tekelinin kaldırılması ile 

tohumculuk teknolojisinde hızlı bir gelişme gözlenmiştir. Mısır, Türkiye tahıl 

üretiminde buğday ve arpadan sonra üçüncü sırada yer almaktadır.  

Coğrafi konum olarak Türkiye bölgede mısır üreticisi ülkelerin başında 

gelmektedir. Özellikle Ortadoğu ülkeleri ihtiyaç duydukları mısır ürünlerini (Nişasta, 

Glikoz vd.) dışardan ithal etmektedir. Bu nedenle Türkiye üretim potansiyelini daha 

iyi değerlendirerek üretimini hızlı bir şekilde artırması durumunda, önce dışarıya 

bağımlılıktan kurtulacak sonra da mısır ihraç edecek duruma gelebilecektir.  
                                                 
356 Vuslat Ulusoy, Arpa Raporu,Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Başkanlığı, 2002. 
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Mısır, sahip olduğu zengin besin maddeleri nedeniyle hem insan, hem de 

hayvan beslenmesi bakımından çok değerli ve kullanım çeşitliliği olan bir üründür. 

Mısır gerek doğrudan insan beslenmesinde gerekse nişasta glikoz, yağ ve yem 

sanayinde hammadde olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde entansif hayvancılığın 

gelişmesine paralel olarak artan karma yem talebine bağlı olarak mısır talebi de 

artmaktadır. Mısır tanesi çok iyi bir enerji kaynağı olup, nişasta yönünden zengin 

olması ve nişastanın hazmı kolay olması beslenme değerini artırmaktadır. Mısır 

ayrıca, yeşil olarak ve silaj olarak da hayvan beslenmesinde kullanılan önemli bir 

kaba yemdir. Dünya mısır üretiminin büyük bölümü hayvan yemi olarak 

kullanılmaktadır. İnsan beslenmesinde kullanım oranı gelişmekte olan ülkelerde, 

gelişmiş ülkelere göre daha yüksek oranlarda bulunmaktadır.  

Ülkemizde mısır pazarlama organizasyonunda özel sektör (tüccar, sanayi 

tesisleri) kuruluşlarının yanı sıra kamu kuruluşları (Toprak Mahsulleri Ofisi) faaliyet 

göstermektedir. Mısır, devlet destekleme alımları kapsamında bulunan az sayıdaki 

üründen biridir. Mısır üretiminin gelişmesinde destekleme alım politikalarının 

bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de önemli rol oynaması beklenmektedir. 

Mısır tarımı için en uygun toprak tipi, su tutma kapasitesi, besin maddesi 

depolaması, işlenme kolaylığı, iyi drenaj ve havalanma özelliği dolayısıyla siltli-killi 

topraklardır. Bunun yanında sahip olduğu dezavantajları en aza indirmek, avantajları 

iyi değerlendirmek ve gerekli iyileştirme uygulamalarını yapmak koşuluyla diğer 

toprak tiplerinde de mısır tarımı yapılabilir. 

Mısır ılıman ve tropik bölgelerde tarımı yapılan bir bitkidir.  Farklı iklim 

koşullarına adapte olmuş ticari üretimi yapılan pek çok mısır tipleri mevcuttur. 

Mısırın yayılma alanı Kuzey yarım kürede, Kanada’da 58o kuzey enlemlerinden, 

Güney Afrika’da 35-40o  güney enlemlerine kadar uzanır. Diğer yandan deniz 

seviyesinden daha alçak yerlerde ve dört bin metre yüksekliklere kadar  olan yerlerde 

mısır tarımı yapılabilmektedir.  
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Mısır bitkisinin en iyi geliştiği bölgeler en az 120 donsuz güne sahip 

yörelerdir. Suyun bol ve sıcaklığın ılıman olduğu iklimlerde  en yüksek verim 

düzeylerine ulaşılır. 

Mısır bitkisi 10-11 oC’de çimlenmeye başlayabilir. Toprak sıcaklığı 5-10 cm 

derinlikte 15 oC’ye ulaştığı zaman çimlenme hızlanır. Mısır bir sıcak iklim bitkisi 

olmasına rağmen aşırı sıcaklık isteyen bitki değildir. 38 oC’nin üzerinde bir kaç gün 

devam eden sıcaklıklar bitkiye zarar verir. Mısır bitkisinin sıcak gecelerde iyi 

geliştiği sanılmakla birlikte, sıcak ve rutubetli gecelerde iyi bir gelişme görülmez. 

Genel olarak mısır için en uygun koşulların soğuk geceler, güneşli günler ve orta 

sıcaklık olduğu söylenebilir. Sık sık bulutlu havaların oluşması ve düşük ışıktan 

dolayı fotosentezin azalması nedeniyle tropik iklimde mısır verimi subtropik 

iklimdekine göre daha düşük gerçekleşir. Bitkinin gelişmesi için optimum ve 

minimum bağıl nem değerleri sıcaklık ve alınabilen su miktarına bağlı olmakla 

birlikte genel olarak %50 ve altına inen bağıl nem koşullarında bitki olumsuz 

etkilenir. Özellikle tozlanma döneminde ortaya çıkan düşük hava nemi tane 

bağlamayı  aksatır ve su kayıplarını arttırır. Ülkemizin iklim verileri dikkate 

alındığında düşük sıcaklık, yüksek sıcaklık ve düşük bağıl nem koşullarının hakim 

olduğu yöreler dışında  kalan bölgelerde uygun çeşit ve sulamayla rahatlıkla mısır 

üretimi yapılabilir. 

Mısır tarımında, toprak işleme, tohum yatağının hazırlanması, yabancı ot 

kontrolü, bitki gelişimini kolaylaştıracak toprak koşullarının sağlanması, anızın 

parçalanması ve topraktaki suyun düzenlenmesi amaçları için yapılır. Toprağın 

gereğinden fazla işlenmesi bir fayda sağlamadığı gibi, ekonomik ve fiziksel zararlara 

yol açabilir. 

Mısır tarımında toprak işleme uygulamaları ilk sürüm ve ikileme işlemleri 

olarak sıralanabilir. İlk sürüm,  çim yatağını parçalamak, anızı toprağa karıştırmak, 

yabancı otları yok etmek ve pulluk tabanını kırmak için yapılır. İkileme, pullukla 

sürümden sonra tohum ekimine kadar yapılan tüm toprak işlemlerini kapsar. İkileme 

tohum yatağını bastırmak, gevşetmek veya inceltmek, bitki kalıntılarını kesmek ve 

yabancı otları yok etmek gibi amaçlar için yapılır.  
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Mısır ekiminde önemli konular; ekim zamanı, ekim derinliği ve ekim 

sıklığıdır. Ekim zamanı  genel olarak ekim zamanı  yetiştiricilik yapılacak yörenin 

yükseltisine göre değişmektedir.  Mısırda ekim derinliği iklim ve toprak koşullarına 

göre değişir. Mısır genellikle  2 ile 7,5 cm derinliğe ekilir. Toprak yüzeyinin kuru ve 

sıcak olması durumunda ekim derinliği arttırılabilir. Toprak rutubeti ve sıcaklığının 

yeterli olduğu topraklarda ve uygun ekim zamanında ideal ekim derinliği 5 cm.dir. 

En uygun ekim sıklığı kullanılan çeşide, ekim zamanına, yetiştirme amacına, 

yükseltiye, iklime, sulama miktarına ve toprağın durumuna göre değişir. Sık dikim, 

koçan bağlamayan bitki sayısını ve yatmayı arttırır, tane/sap oranını düşürebilir. 

Ayrıca sık dikim yapılan tarlada bitkinin su ve gübre gereksinimi artar. Çok seyrek 

ekim ise birim alandan alınan ürün miktarının  azalmasına neden olur.  

Mısır bitkisinde, sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele dışında 

önemli diğer bir bakım işlemi yabancı ot kontrolüdür. Mısır bitkisinde ilk 3-5 hafta 

yabancı ot kontrolü bakımından kritik bir  dönemdir. Araştırma sonuçları boyu 15-20 

cm.ye ulaşan yabancı otların mısır verimini olumsuz etkilediğini ortaya koymaktadır.  

Mısır bitkisi, yılın en sıcak döneminde yetişen bir bitki olduğundan su 

tüketimi fazladır. Ancak bunun yanında mısır tarla bitkileri arasında suyu en etkili 

kullanan, yani birim su ile en fazla kuru madde üreten bir bitkidir. Ülkemizin Doğu 

Karadeniz gibi istisna bölgeleri dışında mısır  yetiştirilen bölgelerinde bitkinin 

gelişme döneminde düşen yağış miktarı, maksimum verim elde etmek için yeterli 

değildir. Geniş mısır ekim alanlarının bulunduğu güney ve batı bölgelerimizde 

yüksek sıcaklık ve radyasyon ile düşük rutubet toprak yüzeyinden ve bitkinin 

yapraklarından fazla miktarda su kaybına yol açmaktadır. Bu bölgelerde yüksek bir 

verime ulaşabilmek için bitkinin gereksinme duyduğu suyu sulama yoluyla vermek 

zorunludur. Özellikle entansif tarım (kaliteli tohumluk, yeterli gübre kullanımı, 

hastalık ve zararlılarla mücadele vb. bakım işlemleri) şeklinin uygulandığı 

koşullarda, yüksek üretim maliyetlerini karşılayarak ekonomik bir üretim yapabilmek 

için iyi hazırlanmış bir sulama programı ile mısır bitkisi uygun aralıklarla ve yeterli 

miktarlarda sulanmalıdır. İyi bir sulama programı bitkinin su ihtiyacını karşılamak 

için ve zaman ve ne kadar su verilmesi gerektiğini gösteren bir planı içerir. Sulama 
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programı hazırlanırken bölgenin iklim ve toprak koşulları, bitkinin görünümü, 

gelişme dönemi ve kök derinliği gibi faktörlerin dikkate alınması gerekir. Bunun 

yanı sıra sulamada su kalitesi ve uygulanacak sulama metodu da büyük önem 

taşımaktadır. Sulama metodu yöre ve çiftlik koşullarına uygun olmalıdır. Geniş ekim 

alanları için en uygun sulama şekli merkezi yağmurlama sistemidir.  

Hastalık ve zararlılarla etkili bir mücadele için ön koşul hastalık ve zararlı 

etmeninin doğru teşhis edilmesidir. Kesin bir teşhis için genellikle  uzman kişilere ve 

laboratuar analizlerine gereksinme vardır. Zira, bazen mısır bitkisinde bir hastalık 

veya zararlı etmeninin yol açtığı sanılan bazı sorunlar, toprak pH’sı, toprak sertliği, 

genetik bozukluk veya iklim koşullarından kaynaklanabilmektedir. Hastalık ve 

zararlılarla mücadeleye başlamadan önce, hastalık ve zararlı etmeninin doğru teşhisi, 

zararın boyutunun ekonomik zarar eşiğine ulaşıp ulaşmadığı, uygulanacak 

mücadelenin maliyeti, mücadele zamanı ve mücadele programının kombinasyonu 

konularına aşırı özen göstermek gerekir. 

Mısır yetiştiricilinde makro veya ana besin elementleri olarak adlandırılan 

azot, fosfor ve potasa genellikle tüm topraklarda ihtiyaç duyulmaktadır. Sekonder 

mikro-besin elementlerinde (kalsiyum, magnezyum vd.) ise durum farklıdır. Bunların 

ancak bitkinin gereksinmesine ve toprağın durumuna göre uygulanması gerekir.  

Mısırda hasat olgunluğu tanelerdeki  nem oranı ölçülerek tayin edilir. Nem 

ölçme olanağının olmadığı durumlarda olgunluk tanedeki değişim gözlenerek 

anlaşılmaya çalışılır. Erken hasat genellikle tercih edilen bir durumdur. Böylece sap 

çürümesi ve rüzgardan dolayı yatma riski azalır, sonbahar yağışlarına yakalanma 

ihtimali azalır ve hasat kayıpları en aza indirilmiş olur. Erken hasadın en önemli 

dezavantajı ise, kurutma için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulmasıdır. Hasadın 

gecikmesi ürün kaybının artmasına ve kalitenin düşmesine neden olur. Hasat işlemi 

elle veya bu iş için geliştirilmiş hasat makineleriyle yapılır. Çeşitli hasat makineleri 

içinde en çok biçerdöver ve koçan toplayıcı hasat makineleri kullanılır. Uzun süreli 

depolanacak mısırın depolanmadan önce kurutulması gerekir. Kurutma havalandırma 

suretiyle (doğal olarak) yapılabilmekle beraber bu yöntem pek kullanılmaz. Yaygın 

kurutma yöntemi ısıtılmış hava ile suni kurutmadır. Kurutma işlemi ile mısır 
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tanesindeki rutubet oranının %13-14’e indirilmesi gerekir. Tanedeki nem oranının 

daha yüksek olması durumunda, depoda (siloda) solunumdan dolayı sıcaklık artar, 

buna bağlı olarak hava nemi yükselerek küflenme oluşur. Küf mantarı tarafından 

üretilen zehirli maddeye « afla toksin » denir . 

2.4.1.1.3. Yumru ve Kökler  

2.4.1.1.3.1. Patates  

Patates, dünyada en fazla tüketilen temel besin maddelerinden biridir. Bu 

bitkinin kökenin Güney Amerika olduğu kabul edilmekte olup, patates tarımına 18. 

yy.da başlandığı bilinmektedir. Patates, bitkisel kaynaklı beslenmede tahıllardan 

sonra en büyük rolü oynar. Ucuzluğu, birim alandan fazla verim alınması, besin 

değerinin yüksek oluşu, sindirimin kolaylığı, kullanım alanının geniş olması ve her 

çeşit iklimde yetişmesi açısından, hemen hemen bütün dünya ülkeleri tarafından 

üretilmekte ve tüketilmektedir. Düşük oranda protein ve yüksek oranda nişasta içeren 

patates, yemeklik ve sanayilik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sanayilik patateslerin 

renkleri beyaz yani nişastası yüksek, yemeklik patateslerin rengi ise sarı ve protein 

oranı yüksektir. Patates, nişasta ve ispirto endüstrisinin önemli hammaddesidir357.  

Patatesin coğrafi şartlarına gelince; patates nemli orta iklim bitkisidir. Patates 

fazla sıcakları sevmez. Fazla soğuklara da gelemez; donlardan çekinir. Sıcaklık -4˚ 

den aşağı düştüğü takdirde bitki; hatta kökleri bile müteessir olur. Patatesin neme 

olan ihtiyacı fazladır; bilhassa ilk gelişme devresinde, Nisandan Hazirana kadar 

nemin fazla olması lazımdır. Toprak şartları bakımından patates daima silisli 

toprakları kireçli topraklara tercih eder. Bununla beraber patates, çeşitli tabi şartlara 

uyan bir bitki olup çeşitli iklim ve topraklarda yetiştirilebilmektedir358 . 

Türkiye’de farklı çeşitlerde patates üretilmekte olup, en çok üretilen çeşitler; 

Marfana, Resy, Ausania, Concorde, Russent, Bur Bank, Granda, Cosmos, Agria ve 

Fianna’dır. Türkiye genelinde yuvarlak veya oval yumruları olan sarı etli çeşitler 

yaygın olup vitamin ve mineral bakımından zengin bir besin olan patates günlük 

                                                 
357 Ş. Elçi, Tarla Bitkileri, Ankara, 1994, s.5. 
358 Ali Tanoğlu, a.g.e., 1968, s.194. 
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alınması önerilen C vitamini miktarının 1/3’ünü karşılarken, vitamince zengin 

olduğu bilinen turunçgillerden sonra ilk sırayı almaktadır. Bileşiminin % 20’si 

karbonhidrat olan patates kolesterol içermez ve kalori değeri oldukça düşüktür.  

Küçük Menderes Havzası’nda ekili alanlar içinde, Ödemiş’te patates ekili 

alanların toplam içindeki payının yüksek olduğu görülmektedir. Ödemiş patatesi yurt 

çapında üne sahiptir. Ödemiş’te patatesin yılda iki kez ekimine uygun şartlara 

sahibtir. Üretilen patates, patates pazarında veya tarlada tüccara satılmaktadır. Ancak 

bu ürünle ilgili olarak pazarlama zinciri henüz kurulamıştır.    

Toprağın yapısına ve patatesten önce yetiştirilen bitkiye göre toprağın 

hazırlanması değişir. Süratli bir çıkış, kuvvetli kök gelişimi, yumruların gelişmesi 

için iyi bir toprak hazırlığı gerekir. Ağır (killi) topraklarda, sonbaharda 20-25 cm. 

derinlikte sürüm yapılır. İlkbaharda  tırmık geçirilir. Hafif (kumlu) topraklarda 

ilkbaharda toprağı fazla gevşetmeyecek şekilde daha yüzlek sürüm yapılır. Sadece 

tırmık çekmekle tohum yatağı hazırlanır. Arka arkaya dikildiği zaman hastalıklar 

çoğalır, verimi düşer. Toprağa azot ve humus sağlayan baklagiller ve hububat, 

özellikle kışlık hububat ekim nöbeti için uygundur. 

Patateste tohumluk olarak kullanılan kısım, yumrulardır. Tohumluğun çeşidi, 

üretim amacına göre seçilmelidir. Sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. Tohumluk 

yumruların, dikim esnasında gözleri uyanmış olmalı ve üzerinde yaklaşık 1 cm 

boyunda yeşil filizleri bulunmalıdır. 

Patates, ilkbaharda toprak ısısı 8-10 oC yi bulduğu ve geç donların sona erdiği 

zaman dikilir. Küçük Menderes Havzası’nda, dikim zamanı Şubat-Mart aylarıdır. 

Dikimde sıra arası 70-75 cm, sıra üzeri 20-40 cm.dir. Dikim derinliği; yüzlek 

dikimde 2 cm, derin dikimde 5 cm.dir. Sulu şartlarda ortalama dekara 200-250 kg, 

kuru şartlarda 150 kg tohumluk yeterlidir. 

Patates, fazla bakım isteyen bir bitkidir. Çıkıştan önce düzeltilmiş (dişleri 

yatırılmış) tırmık çekmek faydalıdır. Hem toprak kaymak tabakası bağladıysa 

kırılmış, hem de yeni çıkmaya başlayan yabancı otlar öldürülmüş olur. 



 

 291

Patates, 3-4 yapraklı olunca dikkatli bir şekilde ilk çapa yapılır. Bu çapa ile 

toprak kabartılır, yabancı otlar öldürülür ve nemin korunması sağlanır. Patates çiftlik 

gübresinden çok hoşlanır. Dekara 1.5-2 ton, eğer toprak çok fakir ise 2.5-3 ton çiftlik 

gübresi verilirse verim çok artar. Bu miktarlardan fazlası nişasta miktarı ve lezzeti 

olumsuz etkiler. 

Patates bitkilerinde su ihtiyacı alt yapraklardaki solma ve sararmayla kendini 

belli eder. Topraktaki nem dikkate alınarak ilk sulama, yumrular fındık büyüklüğüne 

geldiğinde yapılmalıdır. Hafif topraklarda 15-18, ağır topraklarda 22-25 gün arayla 

yetiştirme süresince 2-4 sulama yapılır. Hasat ile son sulama arasında 1 haftalık bir 

zaman bırakılır. En yaygın sulama yöntemi, karık ile sulamadır. İki karık arası 

mesafe kumlu topraklarda 60-65 cm, ağır topraklarda 70-80 cm.dir. Patatesin en 

fazla suya ihtiyaç duyduğu devre, çiçeklenmeden 20 gün önce başlayan ve yumru 

yapmaya başladığı zamana kadar geçen devredir. Sulama yeterli ve düzenli 

yapılmadığı taktirde, başta verim kaybı olmak üzere, memeli ve çatlak yumrular, 

yumru içinde kararmalar ve boşluklar ortaya çıkar. 

Patateste hasat zamanının geldiği yaprak ve sapların sararıp kuruduğu, 

yumruların normal büyüklüğünü alarak bitkiden kolayca ayrıldığı ve kabuğun 

kalınlaşıp sertleştiğinden anlaşılır. Kabuk tırnakla kolayca soyulmaz. Yumrunun 

kesiti ıslak değil, koyu bir görünümdedir. Patatesin hasadında çok dikkatli olmak 

gerekir. Yumrular kesilip zedelenmemeli, toprakta yumru bırakılmamalıdır. Söküm 

sırasında toprak yaş olmamalı, tavında bulunmalıdır. Patates hasadı değişik şekilde 

yapılır. Bel, çatal bel yada çapa ile patatesler sökülüp el ile toplanır. Pullukla sökülüp 

el ile bitkiden ayrılarak toplanır. Tek veya çift sırayı söküp bitkiden ayıran makineler 

ile de hasat yapılır. 

Hasattan sonra yumrular ıslak ise gölgede kurutulur. Hasta, çürük, berelenmiş 

ve kabuğu soyulmuş olanları ayıklanır. Sonra iri, orta ve küçük boy olmak üzere 

sınıflandırılarak file çuvallara doldurulur. Patates fazla miktarda su ihtiva eden bir 

ürün olduğundan iyi bir şekilde depolanmazsa çok zarara uğrar. Yumrular çürür, 

pörsür, filiz verir ve değerini kaybeder. Yumrular en iyi şekilde; olgun, 

zedelenmemiş ve temiz olarak 3-4 ˚C sıcaklık, % 85-90 nisbi nemde ve solunum 
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sonucu meydana gelen karbondioksit, su ve ısıyı uzaklaştırıp oksijen sağlamak için 

havalandırma tertibatı iyi olan özel koruma depolarında saklanabilir. Patates 

ülkemizde piyasa dalgalanmalarından en fazla etkilenen ürünlerden biridir. 

Dolayısıyla piyasa fiyatlarındaki artışlar bir sonraki yıl için patates ekiminin 

yoğunlaşmasına, fiyatlardaki düşme ise bir sonraki yılda patates ekim alanlarının 

daralmasına kolaylıkla sebep olabilir. Bu yüzden öncelikle etkili bir üretim ve piyasa 

planlaması yapılması gerekmektedir. Ekonomik bakımdan oldukça önemli olan 

patateste daha fazla ve kalitede ürün elde etmek için hastalık, zararlı ve yabancı 

otlarla mücadele büyük önem arz etmektedir. İhracatımızda önemli hastalık, zararlı 

ve yabancı ot türü bulunmaktadır. Bu çerçevede sertifikalı tohumluk üretimi 

çalışmalarına başlanmış halen üretimde kullanılan patates tohumunu % 20’si 

sertifikalıdır. Patates tohum ve zararlılarla mücadele çerçevesinde, 1955 yılında 

Patates Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi uygulamaya 

konulmuş ve 1999 yılından itibaren bu mücadele konusunda Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı tarafından yoğun önlemler alınmıştır. 

2.4.1.1.4. Meyvecilik  

2.4.1.1.4.1. Zeytin 

Zeytinin ana vatanı olan Anadolu’da, zeytin ve zeytinyağı tarihin çok eski 

devirlerinden beri önemli bir gıda ve ticari ürün olarak değerlendirilmiştir. 

Zeytinciliğimizin tarım ekonomisindeki rolü tartışılmayacak derecede büyüktür. 

Arazi değerlendirilmesi, toprak muhafazası, işgücü istihdamı ve insan beslenmesi ve 

sağlığı açısından sahip olduğu değerler önemini daha da artırmaktadır. 

Zeytinyağı, lezzeti ve besleyici özelliklerinin yanı sıra yüzyıllarca Akdeniz 

insanları tarafından kozmetik ve hatta  tıbbi özellikleriyle de benimsendi. Bugün 

artık İspanya, İtalya ve Amerika’da yürütülen bilimsel araştırmaların ışığı altında bir 

kez daha kanıtlandığı gibi, katı ve sıvı yağlar arasında  zeytinyağı en kolay 

hazmedilenidir. Yemeklerden önce içilirse mideyi ülsere karşı koruduğu da 

bilinmektedir. Aynı şekilde, bağırsak, idrar yolları, safra kesesi rahatsızlıklarının 

azaltılmasında ve gastritin giderilmesinde de etkilidir. 
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Çocuklara özellikle yararlıdır, beynin gelişimini ve kemiklerin güçlenmesini 

hızlandırır. Başta E vitamini olmak üzere içerdiği A, D, K vitaminleri sayesinde 

hücreleri yeniler, doku ve organların yaşlanmasını geciktirir. Beynin daha uzun süre 

sağlıklı ve zinde çalışmasını sağlar. Ayrıca cildi besleyici, koruyucu, saçları 

kuvvetlendirici özelliklere de sahiptir. Zeytinyağı anne sütüne yakın bir miktarda 

linoleik asit içerir. Yağsız inek sütüne zeytinyağı katıldığında, anne sütünü bırakmış 

bebekler için anne sütü gibi doğal bir besin kaynağı özelliğini kazanır.  

Zeytinyağının  belki de en önemli özelliği kalp-damar hastalıkları üzerindeki 

olumlu etkisidir. Gerek ülkemizde gerekse yurtdışında yürütülen bir dizi araştırmanın 

da hiç bir kuşkuya yer vermeyecek bir biçimde kanıtladığı gibi, zeytinyağı kandaki 

kolesterol düzeyinin denetlenmesini kolaylaştırır, zararlı kolesterol miktarını düşürür, 

dolayısıyla da kalp krizi riskini azaltır.  Zeytinyağı, insülüne bağımlı olmayan şeker 

hastalarında kan şekerini kontrol etmede oldukça etkilidir. Ağızda tutulduğunda 

dişlerin beyazlığını korumaya yardım eder, diş etlerini kuvvetlendirir.  

Zeytinyağı diğer yağlara oranla daha ekonomiktir. Çünkü kıvam ve meyveli 

aroması ister soğuk ister sıcak yemeklerde olsun, zeytinyağının diğer yağlara oranla 

daha az miktarda kullanılarak istenilen besin değeri ve lezzetin elde edilmesini 

sağlar. Düşük kalori diyetleri için önerilir.  

Zeytinyağı üretildiği haliyle natürel olarak tüketilebilir. Elde edilme şekli 

açısından diğer bitkisel yağlar zeytinyağından farklıdır. Uygulamada bu yağlar 

kimyasal maddeler kullanılarak elde edilir ve bu haliyle de insan tüketimi için uygun 

değildir. Mutlaka rafinasyon işlemine tabi tutulduktan sonra piyasaya arz edilmesi 

gerekir. Kalori açısından bitkisel yağlarla zeytinyağının farkı yoktur. Bir yemek 

kaşığı zeytinyağı 120-125 kaloridir ( 1 gr. yağ = 9 kalori ).  

Ülkemizde yıllar itibariyle kişi başına zeytinyağı tüketimi, gerek nüfus artışı, 

gerek zeytinyağı tüketiminin artırılmasına yönelik faaliyetler sonucu, 0.9 kg 

seviyesinden 1.5 kg seviyesine yükselmiş bulunmaktadır. Ancak, dünya zeytinci 

ülkeleri arasında yer almamıza rağmen, ülkemizde zeytinyağı fiyatının diğer bitkisel 
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yağlara nazaran daha pahalı oluşu ve beslenme alışkanlıkları yüzünden üretici 

ülkelerdeki seviyeye ulaşılamamıştır.  

Zeytin ağacı, Ege bölgesinin en karakteristik bitkisidir. Ege bölgesinde 

zeytinlikler oldukça geniş bir şerit halinde 400-500 metre yüksekliğe kadar kıyı 

boyunca devam etmekte ve Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes 

vadileri boyunca Akdeniz iklimiyle birlikte yer yer 80-100 kilometre içerlere kadar 

sokulmaktadır359.  

Zeytin ağacı ılık ve oldukça bol yağışlı bir kış, sıcak ve kurak bir yaz ister. 

Zeytin ağacı dinlenme devresinde, yani kışın sıcaklığın -8˚ C ye kadar düşmesine 

dayanırsa da, dinlenme devresinden çıktığı sıralarda donlardan çok korkar. Bu 

sebepten zeytinliklere vadi tabanları ve kuzey yamaçlarında değil, güneye bakan 

yamaçlarda ve güneşli tepelerde rastlanır. Zeytin ağacı yaz kuraklığından hoşlanır. 

Fakat  yaz aynı zamanda sıcak olmalıdır. Zeytin ağacı 18 ˚C nin üstünde çiçek açar. 

Zeytin ağacı, yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen Akdeniz ikliminin, 

bütün ayrıntılarıyla sınırlarını çizen en karakteristik bitkisini teşkil eder360.  

Hemen her çeşit toprakta yetişen zeytin ağacı, çok iş ve bakım istemeyen, 

sulamaya ihtiyaç göstermeyen bir bitki olarak geniş alanlara yayılmıştır. İyi ve bol 

mahsul almak için çekirdekten yetiştirilen fidanlarla üretim yapmak fidanları belirli 

aralıklarla dikmek, ağaçların budanması ve toprağın işlenmesi gerekmektedir.  

Çoğunlukla ülkemizde zeytin, tarımsal işletmelerde diğer ürünlerle birlikte 

yer almakta ve daha ziyade küçük aile işletmeleri niteliğinde bulunmaktadır. 

Dolayısıyla zeytincilik Türkiye’de aile işgücünü en iyi değerlendiren bir tarım kolu 

olmaktadır. Nitekim ülkemizde ortalama 400 bin aile geçimini sadece zeytincilikle 

sağlamaktadır. Her ailenin yaklaşık 5 kişiden oluştuğu düşünülürse bu 2 milyon 

kişiye doğrudan geçim kaynağı teşkil ediyor demektir.  

                                                 
359 Ali Tanoğlu,a.g.e, 1968, s.226. 
360 Ali Tanoğlu, a.g.e., 1968, s.219. 
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Ayrıca zeytinin yağlık ve sofralık olarak işlendiği, yan ürünlerinin 

değerlendirildiği ve ticari faaliyetleri hesaba katılırsa toplam 8-10 milyon kişi için bir 

uğraş kolu oluşturduğu  söylenebilir.  

Yaklaşık olarak toplam tane üretiminin ortalama % 29’u sofralığa, % 71’i 

yağlığa ayrılmaktadır. Mevcut zeytin ağacı varlığımızın % 90’ı meyve veren, % 10’u 

ise genç ürüne yatmamış ağaçlar oluşturmaktadır. Ürüne yatan ağaçların % 30-40’ını 

yaşlı ağaçlar oluşturmakta olup, ağaç başına ortalama verim 20 kg. civarındadır.  

Zeytin ve zeytinyağı üretiminde zeytin ağacının periyodisite özelliğinden 

dolayı, dalgalanmalar olmaktadır. Bu nedenle var yılı ile yok yılı arasında çok büyük  

değişimler görülmektedir. Periyodisitenin yanı sıra ülkemizde zeytin ağacının 

bakımı, iklim koşulları, hastalık ve zararlılarla mücadele üretim ve verimdeki 

dalgalanmada önemli rol oynayan diğer faktörlerdir.  

Ülkemizde üretilen zeytinyağının bir kısmı üretim bölgelerinde tüketilmekte 

olup, geri kalanı ihraç edilmektedir. Başlangıçta ülkemiz ihracatının % 100’e yakın 

miktarı AB ülkelerine yapılmasına rağmen AB’ne diğer zeytinci ülkelerin dahil 

olması ile giderek bu pay çok düşmüştür. Bu sebeple ihracatımız ağırlıklı olarak 

Orta-Doğu ülkelerine yönelmiştir. Fakat bu pazarlarda yaşanan ekonomik şartlardaki 

bozukluk ihracatımızı olumsuz yönde etkilemiştir.   

Ülkemizin zeytinyağı ihracatının geliştirilmesi ve sürekliliği için kalitenin 

artırılması en önemli faktördür. Bunun içinde gerek üretim bazında gerekse 

zeytinyağına işleme bazında modernizasyona gidilmesi ve gerek üretici gerekse 

ihracatçının korunması sağlanmalıdır.  

Destekleme politikası; üretimin yönlendirilmesi ve ekonomik dengelerin 

korunması amacıyla üreticinin üretime devam etmesini sağlayarak, üretimin 

artırılmasını ve yeni ürünlerin üretimini özendirmek yoluyla yürütülür.  

Destekleme alımları yoluyla destekleme ülkemizde uzun yıllardan beri en 

yaygın olarak başvurulan destekleme modelidir. Bu tür destekleme yöntemiyle 
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hükümetler hangi ürünleri hangi fiyattan satın alacağını belirleyerek alım yapacak 

kuruluşu görevlendirmektedir.  

Küçük Menderes Havzası’nda, zeytin, sofralık, yağlık, zeytinyağı üretim ve 

verim değerlerini gösteren tablolar incelendiğinde; üretim ve verim değerlerinde artış 

olduğu görülür. Ayrıca, 1993’den 2003 yılına gelindiğinde sofralık, yağlık üretim ve 

veriminde artış olduğu dikkati çeker. Son yıllarda zeytinyağı tüketiminin sağlık 

bakımından önemli olduğu gerçeğinin gündeme gelmesiyle yağlık ve zeytinyağı 

üretimine yönelinmiş olacağı kuvvetle muhtemeldir. Sadece havzada Kiraz’da üretim 

ve verim değerlerinde düşmeler görülür. Bu durum, Kiraz’ın havzanın doğusunda 

Akdeniz iklim şartlarının etkisini giderek azalmasıyla izah edilebilir. 

Küçük Menderes Havzası’nda, meyvecilik öneminini artırmıştır. 1993-2003 

yılları arasında meyve veren ağaç sayısı, üretim ve verim değerlerini gösteren 

tablolar incelendiğinde artışlar olmuştur. Ayrıca, havzada değişik bir çok meyvenin 

yetiştirildiği görülür. İklim ve toprak şartlarının elverişliliği, meyveciliğin geniş 

sahalara yayılmasına imkan vermiştir. 

BAYINDIR 
 

TOPLAM
  (1993) 

MEYVE 
VEREN 
AĞAÇ 
SAYISI 

MEYVE 
VERMEYEN 
AĞAÇ 
SAYISI 

ÜRETİM 
(TON) 

VERİM 
(KG/AĞ)

ZEYTİN 3,164,800 2,804,800 360,000       8,321 14,609
SOFRALIK 0 0 0 504 0
YAĞLIK 0 0 0 7,817 0
ZEYTİNYAĞI 0 0 0 1,583 0

 
TOPLAM
  (2003) 

MEYVE 
VEREN 
AĞAÇ 
SAYISI 

MEYVE 
VERMEYEN 
AĞAÇ 
SAYISI 

ÜRETİM 
(TON) 

VERİM 
(KG/AĞ)

ZEYTİN 3,170,500 3,166,500 4000 6,333 14,637
SOFRALIK 148,000 146,000 2.000 292 729
YAĞLIK 3,022,500 3,020,500 2000 6,041 13,908  

Tablo 41: Bayındır’da Toplam Zeytin Ağaç Sayısı, Üretim ve Verim. 
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BEYDAĞ 
TOPLAM 
  (1993) 

MEYVE 
VEREN 
AĞAÇ 
SAYISI 

MEYVE 
VERMEYEN 
AĞAÇ 
SAYISI 

ÜRETİM 
(TON) 

VERİM 
(KG/AĞ)

ZEYTİN 195,880 192,500 3,380 191 740
SOFRALIK 0 0 0 8 0
YAĞLIK 0 0 0 183 0
ZEYTİNYAĞI 0 0 0 37 0

 
TOPLAM 
  (2003) 

MEYVE 
VEREN 
AĞAÇ 
SAYISI 

MEYVE 
VERMEYEN 
AĞAÇ 
SAYISI 

ÜRETİM 
(TON) 

VERİM 
(KG/AĞ)

ZEYTİN 24,500 198,500 13,000 405 810
SOFRALIK 9500 8.000 1,500 24 0
YAĞLIK 202,000 190,500 11,500 381 810  

Tablo 42: Beydağ’da Toplam Zeytin Ağaç Sayısı, Üretim ve Verim. 
 

KİRAZ 
 

TOPLAM 
  (1993) 

MEYVE 
VEREN 
AĞAÇ 
SAYISI 

MEYVE 
VERMEYEN 
AĞAÇ 
SAYISI 

ÜRETİM 
(TON) 

VERİM 
(KG/AĞ)

ZEYTİN 134,000 110,000 24,000 327 1,340
SOFRALIK 0 0 0 50 0
YAĞLIK 0 0 0 277 0
ZEYTİNYAĞI 0 0 0 56 0

 
TOPLAM 
  (2003) 

MEYVE 
VEREN 
AĞAÇ 
SAYISI 

MEYVE 
VERMEYEN 
AĞAÇ 
SAYISI 

ÜRETİM 
(TON) 

VERİM 
(KG/AĞ)

ZEYTİN 32,780 31,100 1,680 93 323
SOFRALIK 32,780 31,100 1,680 93 323
YAĞLIK       

Tablo 43: Kiraz’da Toplam Zeytin Ağaç Sayısı, Üretim ve Verim. 
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ÖDEMİŞ 
 

TOPLAM 
  (1993) 

MEYVE 
VEREN 
AĞAÇ 
SAYISI 

MEYVE 
VERMEYEN 
AĞAÇ 
SAYISI 

ÜRETİM 
(TON) 

VERİM 
(KG/AĞ)

ZEYTİN 524,000 480,000 44,000 2,373 4,765
SOFRALIK 0 0 0 121 0
YAĞLIK 0 0 0 2,252 0
ZEYTİNYAĞI 0 0 0 456 0

 
TOPLAM 
   (2003) 

MEYVE 
VEREN 
AĞAÇ 
SAYISI 

MEYVE 
VERMEYEN 
AĞAÇ 
SAYISI 

ÜRETİM 
(TON) 

VERİM 
(KG/AĞ)

ZEYTİN 597,500 528,000 69,500 1,056 5,100
SOFRALIK       
YAĞLIK 597,500 528,000 69,500 1,056 5,100  

Tablo 44: Ödemiş’de Toplam Zeytin Ağaç Sayısı, Üretim ve Verim. 
 

SELÇUK 
TOPLAM 
  (1993) 

MEYVE 
VEREN 
AĞAÇ 
SAYISI 

MEYVE 
VERMEYEN 
AĞAÇ 
SAYISI 

ÜRETİM 
(TON) 

VERİM 
(KG/AĞ)

ZEYTİN 861,800 863,000 8,800 1,690 7,662
SOFRALIK    208  
YAĞLIK    1,482  
ZEYTİNYAĞI    300  

 
TOPLAM 
  (2003) 

MEYVE 
VEREN 
AĞAÇ 
SAYISI 

MEYVE 
VERMEYEN 
AĞAÇ 
SAYISI 

ÜRETİM 
(TON) 

VERİM 
(KG/AĞ)

ZEYTİN 878,600 871,500 14,400 4,507 1,029
SOFRALIK 60,000 60,000 7,100 1,743 7,752
YAĞLIK 818,600 811,500 0 120 600
ZEYTİNYAĞI   7,100 1,623 7,157  

Tablo 45: Selçuk’ta Toplam Zeytin Ağaç Sayısı, Üretim ve Verim. 
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TİRE 
TOPLAM 
  (1993) 

MEYVE 
VEREN 
AĞAÇ 
SAYISI 

MEYVE 
VERMEYEN 
AĞAÇ 
SAYISI 

ÜRETİM 
(TON) 

VERİM 
(KG/AĞ)

ZEYTİN 957,000 756,000 201,000 3,752 5,000
SOFRALIK    952  
YAĞLIK    2.800  
ZEYTİNYAĞI    473  

 
TOPLAM 
  (2003) 

MEYVE 
VEREN 
AĞAÇ 
SAYISI 

MEYVE 
VERMEYEN 
AĞAÇ 
SAYISI 

ÜRETİM 
(TON) 

VERİM 
(KG/AĞ)

ZEYTİN 957,000 756,000 201,000 3,752 5,000
SOFRALIK 0 0 0 952 0
YAĞLIK 0 0 0 2,800 0
ZEYTİNYAĞI 0 0 0 473 0  

Tablo 46: Tire’de Toplam Zeytin Ağaç Sayısı, Üretim ve Verim. 
 

TORBALI 
TOPLAM 
  (1993) 

MEYVE 
VEREN 
AĞAÇ 
SAYISI 

MEYVE 
VERMEYEN 
AĞAÇ 
SAYISI 

ÜRETİM 
(TON) 

VERİM 
(KG/AĞ)

ZEYTİN 1,203,900 1,157,750 46,150 4,606 3309
SOFRALIK 0 0 0 1,612 0
YAĞLIK 0 0 0 2,994 0
ZEYTİNYAĞI 0 0 0 505 0

 
TOPLAM 
  (2003) 

MEYVE 
VEREN 
AĞAÇ 
SAYISI 

MEYVE 
VERMEYEN 
AĞAÇ 
SAYISI 

ÜRETİM 
(TON) 

VERİM 
(KG/AĞ)

ZEYTİN 1,159,400 1,037,500 121,900 1,158 5,427
SOFRALIK 64,500 40,000 24,500 160 250
YAĞLIK 1,094.900 997,500 97,400 998 5,225
ZEYTİNYAĞI        

Tablo 47: Torbalı’da Toplam Zeytin Ağaç Sayısı, Üretim ve Verim. 
 

Bayındır, Beydağ, Kiraz, Ödemiş, Tire ve Torbalı’da 1993 ve 2003 yıllarına 

ait meyve veren, meyve vermeyen ağaç sayısı ve üretim, verim değerleri aşağıdaki 

tablolarda verilmiştir. Tablolar incelendiğinde görüleceği gibi; havzada meyve veren 

ağaç sayısı, üretim ve verim değerlerinde 1993’den 2003 yıllarına gelinceye kadar 

artış görülmüştür. Ayrıca, Küçük Menderes Havzası’nda meyve çeşidinin fazla 
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olduğu da dikkati çeken bir özelliktir. Geniş bir ürün çeşidi içinde armut, ayva, elma, 

erik, kayısı, kiraz, şeftali, vişne, antepfıstığı, ceviz, badem, kestane, üzüm, incir, nar 

yer alır. Selçuk ve Ödemiş’te portakal, mandalina, limon’da az da olsa yetiştirildiği 

görülür. 

 
BAYINDIR 

 
MEYVELER 

 

TOPLAM 
     
   (1993) 

MEYVE 
VEREN 
AĞAÇ 
SAYISI 

MEYVE 
VERMEYEN 

AĞAÇ 
SAYISI 

ÜRETİM 
 

(TON) 

VERİM 
 

(KG/AĞ)
ARMUT 17,700 17,700 0 443 20
AYVA 1,500 1,500 0 54 0
ELMA 2,860 2,800 60 140 6
ERİK 2,950 2,700 250 79 8
KAYISI 190 190 0 6 0
KİRAZ 25,450 8,500 16,950 208 60
ŞEFTALİ 23,600 19,000 4,600 949 59
VİŞNE 100 100 0 1 0
ANTEPFISTIĞI 3,500 1,000 2,500 1 0
CEVİZ 4,130 3,750 380 148 2
BADEM 2,300 2,000 300 20 1
KESTANE 9,850 8,250 1.600 409 0
ÜZÜM, İNCİR 23,000 23,000 0 875 145
NAR 3,620 3,500 120 106 0
ÜZÜM Ç.Lİ 808 808 0 2,199 0
ÜZÜM Ç.SİZ 0 0 0 4,527 0
KURU AYR ÇK. 0 0 0 196 0
KURU AYR Ç.SİZ 0 0 0 4,323 0
KURU ÜZÜM Ç.Lİ 0 0 0 49 0
KURU ÜZÜM Ç.SİZ 0 0 0 1.080 0  

Tablo 48: Bayındır’da Meyve Üretimi ve Verimi (1993). 
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BAYINDIR 

 
MEYVELER 

 

TOPLAM
 

(2003) 

MEYVE 
VEREN 
AĞAÇ 
SAYISI 

MEYVE 
VERMEYEN 

AĞAÇ 
SAYISI 

ÜRETİM  
 

(TON) 

 
VERİM 

     
(KG/AĞ) 

ARMUT 16,870 15.320 1,550 306 21
AYVA 1,500 900 600 23 0
ELMA 3,285 3,085 200 185 6
ERİK 4,600 3,930 670 118 13
KAYISI 680 500 180 13 0
KİRAZ 70,100 45,600 24,500 1,140 183
ŞEFTALİ 30,100 25,340 4,760 507 93
VİŞNE 290 180 110 4 0
ANTEPFISTIĞI  
CEVİZ 8,800 6,000 2,800 180 28
BADEM 2,300 2.300 0 23 1
KESTANE 11,000 9,500 1,500 333 0
İNCİR 16,000 16,000 0 15 1
NAR 4430 4,250 180 64 1
ÜZÜM Ç.Lİ 225 225 0 2,250 225
ÜZÜM Ç.SİZ 1,159 1,159 0 4,673 1,159
KURU AYR ÇS. 570 570 0 1,139 570
LİMON 107 107 0 4 1
PORTAKALİ 1,308 1308 0 52 4
MANDALİNA 22,536 21,936 600 658 58
TRABZON HURMASI 120 120 0 2 1  

Tablo 49: Bayındır’da Meyve  Üretimi ve Verimi (2003). 
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BEYDAĞ 
 

MEYVELER 
 

TOPLAM
 

(1993) 

 
MEYVE 
VEREN 
AĞAÇ 
SAYISI 

MEYVE 
VERMEYEN 

AĞAÇ 
SAYISI 

 
ÜRETİM 

 
(TON) 

VERİM 
 

(KG/AĞ)
ARMUT 2,400 2,100 300 42 0
AYVA 1,100 1,100 300 22 0
ELMA 7,800 7,800 460 234 40
ERİK 15,750 13,800 1.950 1,950 47
KAYISI 270 200 70 70 0
KİRAZ 8,750 8,500 250 250 35
ŞEFTALİ 10,900 8,100 2,800 2,800 20
VİŞNE 2,000 1,950 50 50 0
ANTEPFISTIĞI 7,300 4,800 2,500 20 0
CEVİZ 9,250 8,500 750 750 0
KESTANE 94,200 80,000 14,200 14,200 575
ÜZÜM, DUT 8,410 8.410 0 0 0
İNCİR 150,815 145,000 5,815 5,815 729
ÜZÜM Ç.Lİ 4,700 4,400 300 300 0
ÜZÜM Ç.SİZ 80 80 0 0 0
KURU ÜZÜM Ç.Lİ 0 0 0 0 0
KURU ÜZÜM Ç.SİZ 0 0 0 0 0  

Tablo 50: Beydağ’da Meyve Üretimi ve Verimi (1993). 
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BEYDAĞ 

 
MEYVELER 

 

TOPLAM
 
   (2003) 

MEYVE 
VEREN 
AĞAÇ 
SAYISI 

MEYVE 
VERMEYEN 

AĞAÇ 
SAYISI 

ÜRETİM  
 
   (TON) 

VERİM  
 
(KG/AĞ)

ARMUT 3,100 2,700 400 41 0
AYVA 2,000 1,600 400 32 0
ELMA 8,800 5,300 3,500 212 20
ERİK 3,500 3,300 200 83 3
KAYISI 2,300 1,500 800 30 0
KİRAZ 6,900 5,000 1,900 150 25
ŞEFTALİ 8,200 5,200 3,000 156 4
VİŞNE 2,550 2,000 550 40 0
ANTEPFISTIĞI 20,000 10,000 10,000 30 0
CEVİZ 9,500 9,000 500 405 0
KESTANE 77,002 77,000 2 2,310 701
ÜZÜM, DUT 6,000 6,000 0 120 0
İNCİR 158,000 150,000 8,000 3,750 900
NAR 6,000 5,000 1,000 125 0
ÜZÜM Ç.Lİ 50 50 0 400 50
ÜZÜM Ç.SİZ 10 10 0 100 10
MANDALİNA 3,200 2,200 1,000 77 0
TRABZON HURMASI 1,000 1,000 0 35 0  

Tablo 51: Beydağ’da Meyve  Üretimi ve Verimi (2003). 
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KİRAZ  

 
MEYVELER 

 

TOPLAM
 

(1993) 

MEYVE 
VEREN 
AĞAÇ 
SAYISI 

MEYVE 
VERMEYEN 

AĞAÇ 
SAYISI 

ÜRETİM  
 

(TON) 

VERİM 
 

(KG/AĞ)
ARMUT 40,000 35,000 5,000 525 0
AYVA 17,000 15,000 2,000 379 0
ELMA 190,000 185,000 5,000 7.437 950
MUŞMULA 350 350 2,200 7 0
ERİK 9,200 7,000 500 239 46
KAYISI 5,000 4,500 0 175 0
ZERDALİ 350 350 5,700 12 0
KİRAZ 23,700 18,000 0 530 10
ŞEFTALİ 7,500 7,500 1,000 225 25
VİŞNE 9,000 8,000 11,000 238 0
ANTEPFISTIĞI 24,500 13,500 11,000 23 0
CEVİZ 46,000 29,000 100 864 0
BADEM 100 0 8,500 0 0
KESTANE 28,500 20,000 30,000 892 15
ÜZÜM, İNCİR 100,000 70,000 500 2,660 1.000
NAR 5,500 5,000 0 126 0
ÜZÜM Ç.Lİ 98 98 0 825 0
ÜZÜM Ç.SİZ 0 0 0 59 0
KURU ÜZÜM Ç.Lİ 0 0 0 49 0
KURU ÜZÜM Ç.SİZ 0 0 0 10 0  

Tablo 52: Kiraz’da Meyve Üretim ve Verimi (1993). 
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KİRAZ  
 

  MEYVELER 
 

TOPLAM
 

(2003) 

MEYVE 
VEREN 
AĞAÇ 
SAYISI 

MEYVE 
VERMEYEN 

AĞAÇ 
SAYISI 

ÜRETİM  
 

(TON) 

VERİM 
 

(KG/AĞ)
ARMUT 12,000 12,000 0 180 0
AYVA 8,000 8,000 0 120 0
ELMA 65,400 60,000 5,400 1,200 327
ERİK 7,200 7,200 0 144 36
KAYISI 3,000 3,000 0 60 0
KİRAZ 49,500 22,000 27,500 220 189
ŞEFTALİ 2,000 2,000 0 30 5
VİŞNE 12,000 2,000 10,000 30 37
ANTEPFISTIĞI 37,800 24,000 13,800 48 4
CEVİZ 35.000 35.000 0 875 0
KESTANE 77,000 37,000 40,000 925 499
ÜZÜM, İNCİR 114,000 108,000 6,000 3,240 1,050
NAR 5,200 1,200 5000 18 30
ÜZÜM Ç.Lİ 107 107 0 856 107
ÜZÜM Ç.SİZ 8 8 0 80 8  

Tablo 53: Kiraz’da Meyve Üretim ve Verimi (2003). 
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ÖDEMİŞ 

 
MEYVELER 

 

TOPLAM
     
  (1993) 

MEYVE 
VEREN 
AĞAÇ 
SAYISI 

MEYVE 
VERMEYEN 

AĞAÇ 
SAYISI 

ÜRETİM  
 
  (TON) 

VERİM  
 
(KG/AĞ)

ARMUT 18,700 17,700 1,000 177 0
AYVA 10,300 10.100 200 153 0
ELMA 24,150 22,800 1,350 572 144
MUŞMULA 6,100 6,000 100 58 0
ERİK 52,000 48,000 4,000 1,176 172
KAYISI 5,150 5,050 100 124 0
KİRAZ 58,000 48,000 10,000 939 204
ŞEFTALİ 27,500 26,500 1,000 530 56
VİŞNE 3,000 3,000 0 59 0
MANDALİNA 5,600 5,500 100 119 0
ANTEPFISTIĞI 21,750 7,750 14,000 7 0
CEVİZ 13,600 13,100 500 260 710
KESTANE 109,500 80,000 29,500 1,981 0
ÜZÜM,ÇİLEK 1 1 23,500 10 2,750
İNCİR 433,500 410,000 500 13,640 0
NAR 8,100 7,600 0 153 0
ÜZÜM Ç.Lİ 347 347 0 3,318 0
ÜZÜM Ç.SİZ 0 0 0 967 0
KURU ÜZÜM Ç.Lİ 0 0 0 108 0
KURU ÜZÜM Ç.SİZ 0 0 0 27 0  

Tablo 54: Ödemiş’te Meyve Üretimi ve Verimi (1993). 
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ÖDEMİŞ 

 
MEYVELER 

 

TOPLAM
 

(2003) 

MEYVE 
VEREN 
AĞAÇ 
SAYISI 

MEYVE 
VERMEYEN 

AĞAÇ 
SAYISI 

ÜRETİM  
 

(TON) 

VERİM 
 

(KG/AĞ)
ARMUT 17,2500 16,750 500 134 0
AYVA 10,500 10,000 500 150 0
ELMA 33,900 29,200 4,700 590 171
MUŞMULA 5,500 5,500 0 44 0
ERİK 62,500 59,000 3,500 1,180 192
KAYISI 4,750 4,750 0 143 0
KİRAZ 50,500 47,000 3,500 1,410 189
ŞEFTALİ 17,500 15,000 2,500 450 30
VİŞNE 1,000 800 200 16 0
MANDALİNA 6,800 5,800 1,000 203 17
ANTEPFISTIĞI 37,000 10,000 27,000 10 0
CEVİZ 20,000 16,000 4,000 320 60
KESTANE 147,000 106,000 41,000 2,650 835
AHUDUDU 1 1 0 15 1
İNCİR 383,000 366,000 17,000 9,150 2,500
NAR 10,100 8,500 1,600 340 262
ÜZÜM Ç.Lİ 262 262 0 5,895 262
ÜZÜM Ç.SİZ 89 89 0 1,720 89
KURU ÜZÜM ÇS. 16 16 0 320 16  

Tablo 55: Ödemiş’te Meyve Üretimi ve Verimi (2003). 
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    SELÇUK 
 
  MEYVELER 

 
TOPLAM

(1993) 

MEYVE 
VEREN 
AĞAÇ 
SAYISI 

MEYVE 
VERMEYEN 

AĞAÇ 
SAYISI 

ÜRETİM  
 

(TON) 

VERİM 
 

(KG/AĞ)
ARMUT 7,000 6,700 300 201 5
AYVA 3,280 3,200 80 49 0
ELMA 4,300 4,000 300 160 30
ERİK 4,000 3,300 700 161 6
KAYISI 2,200 2,000 200 97 3
KİRAZ 2,200 1,900 300 73 10
ŞEFTALİ 249,958 151,958 98,000 6,073 826
LİMON 620 570 50 9 2
PORTAKAL 2,330 1,750 580 35 6
MANDALİNA 52,800 37,000 15,800 1,453 132
ANTEPFISTIĞI 4,000 4,000 0 1 0
CEVİZ 1,350 1,200 150 35 0
BADEM 3,000 2,600 400 39 0
ÜZÜM, İNCİR 80,800 80,800 0 1,536 574
NAR 700 700 0 14 0
ÜZÜM Ç.Lİ 360 360 0 2.405 0
ÜZÜM Ç.SİZ 0 0 0 59 0  

Tablo 56: Selçuk Meyve Üretimi ve Verimi (1993). 
 

 
   SELÇUK 
 
 MEYVELER 
 

TOPLAM
 
  (2003) 

MEYVE 
VEREN 
AĞAÇ 
SAYISI 

MEYVE 
VERMEYEN 

AĞAÇ 
SAYISI 

ÜRETİM 
 
  (TON) 

VERİM  
 
(KG/AĞ)

ARMUT 5,450 5,450 0 98 3
AYVA 3,900 3,900 0 51 2
ELMA 100 100 0 3 1
ERİK 3,050 3,050 0 61 1
KAYISI 1,950 1,950 0 49 1
KİRAZ 810 810 0 16 3
ŞEFTALİ 462,000 320,400 141,600 12,816 1,531
LİMON 590 590 0 6 2
PORTAKAL 810 800 10 20 3
MANDALİNA 236,000 110,020 125,980 2,200 800
ÜZÜM, İNCİR 95,600 81,200 14,400 4,507 1,029
ÜZÜM Ç.Lİ 361 361 0 2,400 361
ÜZÜM Ç.SİZ 18 18 0 77 18  

Tablo 57: Selçuk Meyve Üretimi ve Verimi (2003). 
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TİRE 

 
MEYVELER 

 
TOPLAM
   (1993) 

MEYVE 
VEREN 
AĞAÇ 
SAYISI 

MEYVE 
VERMEYEN 

AĞAÇ 
SAYISI 

ÜRETİM  
 
  (TON) 

VERİM  
    
(KG/AĞ)

ARMUT 5,300 32,000 21,000 801 0
AYVA 5,100 4,150 950 167 0
ELMA 21,500 11,500 10,000 404 108
MUŞMULA 860 760 100 22 0
ERİK 11,200 9,350 1,850 182 0
KAYISI 5,250 4,500 750 133 0
ZERDALİ 4,220 4,100 100 74 0
KİRAZ 6,950 5,300 1.050 113 27
ŞEFTALİ 128,000 96,000 32,000 2,876 440
VİŞNE 3,500 2,750 750 54 0
PORTAKAL 400 0 400 0 1
MANDALİNA 5,080 4,820 260 213 15
ANTEPFISTIĞI 50,000 24,000 26,000 62 0
CEVİZ 17,200 13,750 3,450 546 2
BADEM 2,230 1,830 400 37 0
KESTANE 22,900 17,500 5,400 1,040 0
ÜZÜM,DUT 1,600 1,500 100 30 0
İNCİR 486,000 466,000 20,000 17,725 2,971
NAR 5,260 5,000 260 200 0
ÜZÜM Ç.Lİ 512 512 0 4,311 0
ÜZÜM Ç.SİZ 0 0 0 238 0
ÜZÜMKURUAYR ÇK. 0 0 0 54 0
ÜZÜM KURU Ç.SİZ 0 0 0 25  
KURU ÜZÜM Ç.Lİ 0 0 0 14 0
KURU ÜZÜM Ç.SİZİ 0 0 0 6 0  

Tablo 58: Tire Meyve Üretimi ve Verimi (1993). 
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TİRE 
 

 MEYVELER 
TOPLAM
   (2003) 

MEYVE 
VEREN 
AĞAÇ 
SAYISI 

MEYVE 
VERMEYEN 

AĞAÇ 
SAYISI 

ÜRETİM 
 

(TON) 

VERİM 
 

(KG/AĞ)
ARMUT 31,500 30,000 1,500 750 0
AYVA 6,000 5,100 900 153 0
ELMA 21,500 21,500 0 588 108
MUŞMULA 800 800 0 20 0
ERİK 12,650 11,800 850 354 0
KAYISI 5,650 5,650 0 283 0
ZERDALİ 3,500 3,500 0 70 0
KİRAZ 7,450 7,400 50 185 28
ŞEFTALİ 270,000 235,500 35,000 9,400 800
VİŞNE 3,000 3,000 0 75 0
PORTAKAL 400 400 0 14 1
MANDALİNA 5,000 5,000 0 175 18
ANTEPFISTIĞI 71,000 50,000 21,000 200 0
CEVİZ 18,700 18,200 500 728 2
BADEM 2,000 2,000 0 30 0
KESTANE 25,200 24,200 1,000 1,210 0
ÜZÜM,DUT 1,500 1,500 0 30 0
İNCİR 466,000 450,000 16,000 11,250 2,400
NAR 6,450 6,400 50 192 1
ÜZÜM Ç.Lİ 370 370 0 600 370
ÜZÜM Ç.SİZ 30 30 0 280 0
KURU ÜZÜM Ç.Lİ 78 78 0 750 78
KURU ÜZÜM Ç.SİZİ 6 6 0 60 6  

Tablo 59: Selçuk Meyve Üretimi ve Verimi (2003). 
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TORBALI 

 
MEYVELER 

 
TOPLAM
   (1993) 

MEYVE 
VEREN 
AĞAÇ 
SAYISI

MEYVE 
VERMEYEN 

AĞAÇ 
SAYISI 

ÜRETİM 
 

(TON) 

VERİM 
 

(KG/AĞ)
ARMUT 29,450 28,450 1,000 427 0
AYVA 9,350 9,250 100 186  
ERİK 6,800 6,200 600 121 0
KAYISI 2,000 1,700 300 33 0
ZERDALİ 1,000 900 100 16 0
ŞEFTALİ 136,000 130,000 6,000 4,546 500
VİŞNE 700 700 0 6 0
LİMON 780 780 0 16 2
PORTAKAL 600 600 0 18 2
MANDALİNA 6,600 6,600 0 207 17
ANTEPFISTIĞI 2,000 1,350 650 3 0
CEVİZ 1,560 1,500 600 37 0
BADEM 3,650 3,350 300 34 0
ÜZÜM,DUT 7,550 7,000 550 70 0
İNCİR 33,350 28,500 4,850 1,083 208
NAR 6,700 5,900 800 143 0
ÜZÜM Ç.Lİ 1,358 1,358  39 0
ÜZÜM Ç.SİZ 0 0 0 11,847 0
ÜZÜMKURUAYR ÇK. 0 0 0 5 0
ÜZÜM KURU Ç.SİZ 0 0 0 8,842 0
KURU ÜZÜM Ç.Lİ 0 0 0 1 0
KURU ÜZÜM Ç.SİZİ 0 0 0 1,768 0  

Tablo 60: Torbalı’da Meyve Üretimi ve Verimi (1993). 
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       TORBALI 
 
     MEYVELER 
 

TOPLAM
     
   (2003) 

MEYVE 
VEREN 
AĞAÇ 
SAYISI

MEYVE 
VERMEYEN 

AĞAÇ 
SAYISI 

ÜRETİM 
 

(TON) 

VERİM 
 

(KG/AĞ)
ARMUT 15,280 15,280 0 382 1
AYVA 6,360 5,980 380 179 2
ERİK 16,700 8,700 8,000 174 49
KAYISI 4000 3,200 800 96 5
KİRAZ 1,200 1,000 200 20 6
ŞEFTALİ 252,000 206,000 46,000 8,240 630
MANDALİNA 13,200 7,400 5,800 259 33
ANTEPFISTIĞI 6,300 300 6,000 1 0
CEVİZ 1,800 1,600 200 56 0
BADEM 2,900 2,800 100 28 0
ÜZÜM,DUT 1,000 1,000 0 10 0
İNCİR 56,300 35,900 20,400 1,436 270
NAR 3,200 3,200 0 80 0
ÜZÜM Ç.Lİ 20 20 0 0 20
ÜZÜM Ç.SİZ 1,500 1,500 0 11,770 1,200
KURU AYR ÇS. 1,200 1,200 0 8,770 1,200  

Tablo 61: Torbalı’da Meyve Üretimi ve Verimi (2003). 
 

2.4.1.1.4.2. İncir 

Subtropik ve ılıman kuşağın sıcak kesimlerinde yetişme alanı bulmuş olan 

incirin, meyveleri sofralık (taze) ve kurutmalık olarak değerlendirildiği gibi reçel, 

tatlı, bisküvi sanayisinde, kalitesi düşük incirler ise pekmez ve etil alkol temininde 

kullanılmaktadır. Etil alkolün üretimi esnasında hasıl olan incir çekirdekleri de 

değerlendirilerek boya, kozmetik, ilaç sanayisinde, küspesi ise besi yemi imalatında 

kullanılmaktadır361. Ayrıca, yaş incir ağaçlarının gövde, dal, yaprak ve ham 

meyvelerinden çizildiği vakit beyaz, kaşındırıcı bir süt çıkar buna “ficin” denir. Ficin 

maddesi, tıpta geniş ölçüde kullanıldığı gibi kauçuk sanayisinde ince ve yumuşak 

lastiklerin imalinde de kullanılmaktadır362 . İncir, türlü maddeler ve vitaminler içerir. 

Bu itibarla insanlara büyük faydalar sağlar. 

                                                 
361 Yonca Tuğ, Kuru, İncir Raporu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara, 2002, s.3. 
362 Ali Dural, Türkiye İncirciliği, Ankara, 1950, s.14. 
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Enerji (kcal) 217 

Protein (gr) 4 

Şeker (gr) 55.3 

Yağ (gr) 1.2 

Diyet Lifi (gr) 6.7 

Kalsiyum (mg) 138 

Fosfor (mg) 163 

Demir (mg) 4.2 

Magnezyum (mg) 91.5 

Vitamin B1 (mg) 0.073 

Vitamin B2 (mg) 0.072 
 

Tablo 62: 100 gr. Kuru İncirin Besin Değeri İçerikleri (Kaynak Tariş) 
 

Anadolu’da incir kültürünün insanlık kültürü kadar eski olduğunu, kültür 

meyveleri içinde, en eski gelişme tarihine sahip meyve incir meyvesidir. İncir ağacı, 

büyük kültür ve dinlerin tümünde bir sembol olarak kullanılmıştır. İncirin anavatanı 

Türkiye olup buradan Suriye, Filistin ve daha sonra da Ortadoğu üzerinden Çin ve 

Hindistan’a yayılmıştır. İncirin özel döllenme ve kendine özgü kurutma şartlarına 

haiz bir meyve olması yetiştiği bölgeleri sınırlı kılmaktadır.  

Dünya ülkeleri içinde kalite yönünden aranılan özellikteki kurutmalık incir 

çeşidi olan Sarılop, Türkiye’de sadece Ege Bölgesindeki Küçük ve Büyük Menderes 

Havzası’nda yetiştirilmektedir. Dünya kuru incir üretiminde % 50-55’lik bir payla 

birinci sırada yer alan ülkemiz, dünya kuru incir ihracatında ise % 60-65’lik bir payla 

yine birincidir363 . Küçük Menderes Havzası’nda önemli incir merkezleri; Ödemiş, 

Tire, Bayındır ve Selçuk’tur364 . 

Kurutmalık incirin ticari anlamda yetiştiriciliği tümüyle Büyük Menderes ve 

Küçük Menderes vadilerini ayıran Aydın dağlarının her iki yönündeki yamaçları ile 

                                                 
363 http//www.tariş.com.tr.07.03.2005. 
364 Ali Dural, a.g.e., 1950, s.7. 
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Germencik (Aydın), Birgi (Ödemiş) ve kısmen Tire’deki kır-taban ve taban 

arazilerinde yapılmaktadır. Ülkemizde kuru incirin hemen hemen tamamını sağlayan 

bu yöredeki bahçeler tamamen Sarılop incir çeşidi ile kuruludur. Sarılop tüm 

dünyada en üstün kuru incir kalitesine sahip çeşit olarak tanınmaktadır. Bu bölgelerin 

sıcaklık, nem ve rüzgar durumu kaliteyi olumlu yönde etkilemektedir. 

Ülkemiz, dünya kuru incir üretiminde birincidir. Türkiye’den sonra 

Yunanistan ve A.B.D ikinci ve üçüncü sırayı almaktadır. Ancak son iki yıl itibariyle 

Diğer ülkelerin ise gerek üretim potansiyeli gerekse ürün kalitesi açısından ülkemizle 

rekabet etmeleri mümkün görülmemektedir. İtalya ve A.B.D hem ithalatçı hem de 

ihracatçı ülke durumundadırlar. İspanya ve Portekiz incirleri ise oldukça vasıfsız 

görünüm arz etmektedirler.  

Kuru incir özellikle Ege Bölgesinde Büyük ve Küçük Menderes yöresinde 

yetiştirilmektedir. Sofralık taze tüketime elverişli çeşitler ise Ege, Akdeniz, Marmara 

Bölgesi hatta Karadeniz sahil şeridinin pek çok yöresinde yetiştirilmektedir. 

Bilindiği gibi, incir sıcak memleketlerde yetişen bir ağaçtır. Ege Bölgesinde 

Büyük Menderes ve Küçük Menderes iklim şartları incirin yetişmesine uygundur. 

Yıllık ortalama sıcaklığın 16-19 derece olan yerlerde yetişen incir, yaz aylarında 20 

derecenin üstünde sıcaklığa ve az yağışa ihtiyaç duyar. Yüksek sıcaklıklar incir 

ağacının verimini olumsuz yönde etkiler. Fazla soğuğa dayanıklı olmayan incir, kışın 

sıcaklığın -4 ve -5 dereceye kadar düştüğü zamanlarda genç sürgünlerin , -6 ve -7 

dereceye düştüğünde kalın dallar, -9 ve -10 dereceye kadar düştüğünde ağaçların 

gövdelerine kadar donduğu ve kuruduğu görülür. Bu durum incir ağacının mutedil, 

sıcak mutedil bir iklime ait olduğunu gösterir365 .  

1941 ve 1942 senesinin Ocak ayında meydana gelen donlar incirliklerde 

büyük zararlara yol açmıştır. Ödemiş, Selçuk ve Tire’de,  incir ağaçlarının gövde ve 

kalın dallarının köke kadar kurumuş ve çatlamış olduğu görülmüştür.  

                                                 
365 Ali Dural, a.g.e., 1950, s.15. 
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İncir aradığı iklim şartlarını Küçük Menderes Havzası’nda bulmuştur. İncir 

ağacı ziraatı için yılda ortalama 600-650 mm yağış gerekir. İncircilikte yağmurların 

çok önemli rolü vardır. İstenilen zaman ve yerde yağan yağmurlar ağaçlar üzerinde 

iyi tesir yaparlar. Sonbahardan  itibaren başlayan yağmurlar Mayısa kadar devam 

eder. İncir ağaçları bundan çok faydalanırlar366.  

Küçük Menderes ve Büyük Menderes çevresinde “Gümüş Kanat” denilen 

poyraz rüzgarı incirlerin çabuk olgunlaşmasına, ağaçtan düşmesine ve kurumasına 

yardım eder.  

Kalite ve miktar bakımından en makbul incir Ege ikliminde hasıl olur. 

Dünyada eşi ve benzeri olmayan, Büyük Menderes ve Küçük Menderes incirleridir.   

İncir ziraatı için toprakta çok önemlidir. İncir ziraatı için son derece önemli 

elverişli, derin; suyu geçirir, kireç ihtiva eden topraklar Küçük Menderes 

Havzası’nda mevcuttur.  

Normalden fazla yağışlı senelerde, kumlu topraklar; şiddetli kurak senelerde 

ise killi, ağır topraklarda tesis edilmiş incir ağaçları iyi kalitede fazla meyve 

vermektedir. Dolayısıyla, incir ağacının iyi bir şekilde yetişmesi için istediği iklim ve 

toprak şartları bakımından iki ekstrem, yani kumlu veya killi topraklar ile kurak veya 

nemli havaların, bu ağaç ve mahsulü üzerinde menfî tesiri ortadan kalkmakta yahut 

daha da şiddetlenmektedir. Bu bakımdan kil ile kum karışımı orta derecede geçirimli 

ve su tutan tınlı topraklar, incir ağacı ziraatına en elverişli topraklardır367 .    

Kaliteli kuru incir elde etmede ilk koşul, bahçenin sağlıklı üretim materyali 

ile kurulmasıdır. Çelikleri kolayca köklenebildiği için üretimi çelikle yapılır. Kış 

aylarında yapılan dikimlerde fidanın budanması ileriki yıllarda ortaya çıkabilecek 

bazı sorunları önlemesi bakımından önemlidir. Kurutmalık incirlerde hasat, yere 

düşen meyvelerin yerden toplanması şeklinde uygulandığından ağaç boyu o denli 

önemli görülmemektedir. Ancak incir ağacının gövde ve dalları güneş yanıklığına 

oldukça duyarlıdır. Gövdesi güneş yanıklığından zarar görmüş ağaçlarda yeşil 
                                                 
366 Ali Dural, a.g.e., 1950, s.18. 
367 Süha Göney, a.g.e., 1975, s.316. 
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aksamın yeterince gelişememesi sonucu besin maddelerini oluşturacak yaprak alanı 

azalarak verim ve kaliteyi olumsuz yönde etkiler.  Bu nedenle gövdenin istenenden 

uzun olmaması için dikim sırasında fidan boyunun 75-100 cm den kesilmesi 

önerilmektedir. Böylece ilk dallanma 60-70 cm den başlayacak ve meydana gelecek 

yeşil aksam gövde ve dalları güneş yanıklığından koruyacaktır. Dikimi takip eden ilk 

yıl farklı yönde ve aralıklı gelişen 3-4 dal bırakılarak diğer sürgünler uzaklaştırılır. 

Ancak ana çatı oluşturulduktan sonraki yıllarda budama sadece sarkan, aşırı veya 

yukarı kaçan, kırılan veya üst üste binen dallar kesilerek hafif bir budama yapılır. 

Sarılop incirinin dalları sarkma eğilimindedir. Eğer ilk yıllarda, biraz sertçe 

budanarak dik gelişen bir ana çatı oluşturulamazsa özellikle meyvelerin irileşmeye 

başladığı dönemde dallar sarkarak yere değer. Normal koşullarda yaprağın 

koltuğunda korunan incir meyveleri, sarkan dallarda yaprağın açılması sonucu 

güneşin şiddetli etkisinden korunamaz ve güneş yanıklığı ortaya çıkar. Kaliteyi 

belirleyen standartlarda yüzeyinin 1/3’ünden fazlası güneş yanıklığından etkilenip 

derimsi bir hal almış meyveler özürlü olarak nitelendirilmekte ve hurdaya 

ayrılmaktadır.  

Kuru incir yetiştiriciliğinde önemli zararlara neden olan hastalıklar arasında 

kök uyuzu, çelik marazı ile sürme (siyah küf) ve iç çürüklüğü sayılabilir. Kök 

uyuzunun kesin çözümü olmamakla beraber yayılmasını önleme amacıyla bazı 

kültürel önlemler alınabilir. Bahçenin sürümü sırasında bulaşık alanların sona 

bırakılması veya kök boğazının aşırı nemli tutulmaması önerilmektedir. Çelik marazı 

çoğunlukla yüksek bölgelerde ortaya çıkar, geniş budama yüzeylerinin macunla 

kapatılması veya sorun olan alanlarda kış aylarında Bordo bulamacı uygulanması 

etkili olmaktadır. Meyve iç çürüklüklerine yol açan siyah küf ve iç çürüklüğüne 

neden olan çoğunlukla erkek incirlerden geçer. Bunların ağaç altında bırakılmayıp 

uzak bir yerde imha edilmesi zararını azaltmaktadır.  

Bahçe dönemindeki incir zararlıları arasında en önemlileri kanlı balsıra, 

akarlar, ekşilik böcekleri ve sirke sinekleri olarak sıralanabilir. Meyve olgunlaşma 

zamanında ortaya çıkmaları nedeniyle ilaçlı mücadele önerilmemektedir. Diğer 

meyve türlerine oranla incirde daha az hastalık ve zararlıların etkili olması ayrıca 
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zararlıların bazılarının da olgunlaşma döneminde ortaya çıkması edeniyle ilaçlı 

mücadeleleri mümkün olmamaktadır. Bu doğal yetiştiricilik nedeni ile ülkemizde 

ekolojik (sentetik zirai ilaç ve işlem görmüş sentetik gübre kullanmaksızın yapılan 

üretim şekli) olarak yetiştirilen ilk ürünlerdendir ve halen ekolojik ürün dış satımında 

önemli bir yer tutmaktadır.  

İncir meyveleri ağaç üzerinde olgunlaşır, koparılmazsa suyunu kısmen 

kaybederek buruşur ve bir süre sonra kendiliğinden yere düşer. Kuru incir hasadı 

yere düşen incirlerin elle toplanması şeklinde yapılır. Ancak yere düştüğünde 

meyvedeki su oranı oldukça fazladır bu nedenle kolayca zedelenebilir. Hasat öncesi 

iyi bir toprak işlemesi ile sathın düzeltilmesi zararı azaltacak ve bazı mantari 

etmenleri toprak altına karıştırılacaktır. Ancak sürüm sırasında ortaya çıkabilecek 

aşırı toz, hastalıklar ve akarlar açısından olumsuz etki yaratabilir. Toplama sıklığı 

mevcut iş gücüne bağlı olmakla beraber her gün toplanması önerilmektedir. 

Toplanması az bir süre dahi geciken meyve, kurutmalık incir safhasına geçmekte, 

bunun sonucu olarak da taze tüketim için hasat zamanının doğru tayin edilmesi 

büyük önem taşımaktadır. İncir hasadı her yıl iklim şartlarının normal seyretmesi 

halinde Ağustos ayının son haftasından başlayıp Eylül, Ekim aylarında 

tamamlanmaktadır. Ürünün taze ve bozulmamış olarak tüketiciye ulaştırılabilmesi 

için dalından koptuktan sonra en geç 12 saatlik bir sürede tüketicinin sofrasına 

ulaştırılabilmesi gerekmektedir.  

Kuruduktan sonra hasat edilen incirler sergi yerlerinde normal şartlarda 2-4 

gün tekrar kurutulur. Kuru incirde % 22 oranında su bulunur.  Tuzlu suya batırılarak 

yumuşatılan incirler, şekillendirilerek ambalajlanır. Orta büyüklükteki 1 kg kuru 

incirden genellikle 750-850 gr işlenmiş incir elde edilir.  

Kurutma döneminde kaliteyi etkileyen en önemli faktörlerden biri de kuru 

incir kurtlarıdır. Esas olarak depo zararlısı olan incir kurtlarıyla olan bulaşmalar, 

bahçede ve üretici depolarında başlamaktadır. Sık hasadın yanı sıra bazı önlemler 

sorunu aşmada etkili olmaktadır. Toplamada olduğu gibi kurutmada da toprak 

kaynaklı kirliliğin en aza indirilebilmesi için kurutma işlemi kerevetlerde 

yapılmalıdır. Üretici bahçesinden işletmeye taşınması ve işleninceye kadar 
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depolanması sırasında kasalarda saklanması kalite açısından önemlidir. Böylece 

çuvallarda ürün yükü nedeniyle ezilme ve parçalanmaların önüne geçilmiş olur.  

Sonuç olarak; kuru incir üretiminde budama, hastalık ve zararlı kontrolü, 

hasat ve depolama işlemlerinin özenle yapılması verim ve kalitenin artmasında ilk 

adım olarak kabul edilmelidir. Aslında çok fazla bakım gerektirmeyen kuru incir 

üreticiliğinde gerekli özenin gösterilmesi ve havzada incir yetiştiriciliğinin 

canlandırılması gerekmektedir.  

2.4.1.1.4.3. Bağcılık 

Ülkemiz bağcılık için en uygun iklim şartlarına sahibtir. Bu nedenle asma 

yetiştiriciliği yüzyıllardan beri yapılmaktadır. Asma, Asmagiller familyasına ait bir 

bitkidir. Asma sıcak ve kurak bir yaz, bol güneşli bir sonbahar ve mutedil bir kış 

ister. Sıcaklık ancak -10 ˚ de uzun zaman kaldığı yahut - 18 ˚ ye düştüğü takdirde, 

asmanın hayatı tehlikeye girer, bitki donabilir. Fakat bitki güneşe bakan yamaçlara 

ve kolay ısınan topraklara ekilmek suretiyle donlardan korunabilir. Kısaca denilebilir 

ki; asmanın aradığı iklim ana çizgileriyle Akdeniz iklimidir368.  Asma hemen her 

toprakta yetişir. Az sulamayla yetinmesi, yamaç arazileri de değerlendirmesi tercih 

edilmesini sağlamıştır. Ayrıca üzümün birçok değerlendirme şeklinin olması da 

dünya üzerinde en fazla üretilen meyve olmasına yol açmıştır. Asma, fazla seçici 

olmaması ve ülkemizin de bu bitkinin gen merkezlerinden biri olması nedeniyle 

ekolojik koşullarımıza en iyi uymuş meyve türlerinden biridir. 

Son yıllarda hem iç piyasada, hem de dış piyasada üzümden elde edilen gıda 

ürünlerine olan talep artışı, bağcılığı her zamankinden fazla ilgi duyulan bir tarım 

kolu haline getirmiştir. Ayrıca, bağların tesis masrafından sonra göreceli olarak daha 

az yıllık bakım masrafı ve işgücü gerektirmesi, asmanın kanaatkâr bir bitki olması, 

bağcılığı cazip kılan nedenler olarak sıralanabilir. 

Ülkemizde yer alan 9 tarım bölgesi içinde hem alan, hem de üretim yönünden 

Ege Bölgesi birinci sırada gelmektedir. Bölgede kurutmalık üzüm yetiştiriciliği 

yapılmakta olup, % 90 oranında yuvarlak çekirdeksiz üzüm çeşidi üretilmektedir. 
                                                 
368 Ali Tanoğlu, a.g.e., 1968, s.207. 
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Bağcılık özel bilgi ve beceri isteyen tarım koludur. Bakım işlerinin 

zamanında uygulanması çok önemlidir. Hastalık ve zararlılarla mücadele mutlaka 

yapılmalıdır. Ancak zamansız ve gereksiz ilaç kullanımı doğal dengeyi bozar, insan 

sağlığına zarar verir, üründe kalite ve verim kayıplarına yol açar.Yanlış yapılan ilaçlı 

mücadele sonucu kuru üzüm ve şarap ihracatında, ayrıca yurt içi tüketimde, 

meyvedeki ilaç kalıntıları nedeniyle sıkıntı yaşanabilir. 

Bağcılık gelir açısından önemli tarım kollarından biridir. Tabii olarak bu 

sektörü üzüm üreten işletmeler oluşturmaktadır. Bu işletmelerden 2,5 milyon kişi 

gelir sağlamaktadır. Ülkemizde bağcılık genellikle küçük işletmelerde yapılmaktadır 

Bağcılık dünyanın en uygun iklim kuşağında yer alan ülkemiz için, 

vazgeçilmez tarım kollarından biridir. Ülkemiz bağcılığını geliştirmek için modern 

bağcılık tekniklerini kullanmak, üretim-pazarlama zincirini sağlamak gerekmektedir. 

Bağ topraklarını işlememizdeki amaç, yabancı otların yok edilmesi ve bağ 

toprağının iyi bir şekilde havalanmasının sağlanmasıdır. Yabancı otlar asma için 

gerekli olan topraktaki besin maddelerini ve suyu sömürdüğü gibi bazı zararlıların da 

konukçularıdır. Aynı zamanda bağ içinde  rutubeti yükselterek mantari hastalıkların 

bağlarda etkili olmasına neden olur. 

Bağlarda yabancı otlarla mücadele için hububat tarlalarında olduğu gibi bazı 

ilaçlar kullanılmaktadır. Ot öldürücü ilaçların kimyasal yapıları nedeniyle etkileri 

değişiktir. Bazıları belirli otları öldürüp bir kısmına etkili değildir. Bazı yabancı otlar 

seneliktir. 

Asmanın topraktan kaldırdığı bitki besin maddelerini tekrar toprağa vermeğe 

gübreleme demekteyiz. Bütün canlılarda olduğu gibi asma da yaşamını sürdürmesi, 

gelişmesi ve mahsul vermesi için gerekli olan gıda maddelerini ham olarak su ile 

birlikte topraktan alır. Yıllar geçtikçe toprakta mevcut olan maddeler gittikçe 

azalacağından yerine yenileri ilave edilmezse gelişme yavaşlar ve mahsul de düşer. 

İşte bu sebepten bağlarda iyi gelişmeyi sağlamak ve yeterli mahsul alabilmek için 

topraktan kaldırılan gıda maddelerini yeniden toprağa ilave etmek gereklidir. 
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Burada şu noktayı belirtmek yararlı olacaktır. Asma kökleri geniş alanlara ve 

toprakta derinliğine kolayca yayılan özelliğe sahiptir. İlkbaharın başlangıcından 

sonbahar ortalarına kadar uzun bir süre gelişmesini sürdürür ve bu geniş zaman 

içerisinde topraktan gıda maddelerini alır. Bu sebeplerden diğer meyve türlerine 

nazaran daha az verimli topraklarda dahi yetişebilir. Her ne kadar daha geniş 

adaptasyon kabiliyetine sahipse de topraktan kaldırdığı maddeleri tekrar ilave 

etmediğimiz takdirde bağda gıda noksanlığından ötürü arazlar görülmeye başlar. Bu 

nedenle toprakta eksilen maddelerin ilavesi maksadıyla gübreleme yapmak 

mecburiyeti vardır. 

Bağlara verilecek gübre miktarının tespiti çok fazla faktöre bağlı olan ve 

önceden bazı tahlilleri gerektiren bir işlemdir. Her bölgede hatta her bağda ihtiyaç 

duyulan mineral ve organik madde miktarını ayrı ayrı tespit etmek, daha sonra 

gübreleme tatbikatına geçmek en isabetli yoldur. Zira bir gıda maddesinin toprakta 

azlığı veya fazlalığı diğer gıda maddelerinin bitki tarafından alınmasına da etkili 

olabilir. Tek yönlü yapılan gübrelemeler bu yüzden bazen faydadan çok zarar 

verebilir.  

Bağlara verilecek ahır gübresi sonbaharda verilmeli ve toprak derince 

sürülmelidir. Potaslı ve fosforlu gübreler ise yine sonbaharda derine ve sıra arasına 

verilmelidir. Azotlu gübrelemede ise; verilecek gübre miktarı en az 2-3 defada 

vermeliyiz. Yurdumuzda bağların ekseriyeti yamaç arazilerde ve sulama suyunun 

bulunmadığı yerlerde kurulmuş durumdadır. Birçok yerde sulamaya ihtiyaç bulunsa 

bile bu mümkün olmadığından birim alandan elde edilen ürün de düşük olmaktadır. 

Her ne kadar yıllık yağış toplamı 500 mm civarında olan yerlerde sulanmadan 

da bağcılık yapılabileceği daha önce bir vesile ile belirtilmişse de Akdeniz gibi 

yağışın çoğunluğunun sadece kış aylarında düştüğü, ilkbahar ve yazın çok kurak 

geçtiği yerlerde imkan bulunursa bağların sulanması gereklidir. Özellikle Ege 

Bölgesi’ndeki taban arazide kurulmuş ve uzun budama uygulanan çekirdeksiz 

bağlarında iyi ürün alabilmek için bağlar zaman zaman sulanmalıdır. 



 

 321

Asmanın kökleri, derin ve gevşek topraklarda 4-6 m derinliğe kadar gitmekle 

beraber bağ bölgelerimizde köklerin çoğunluğu 60-100 cm derinlikte yayılırlar. Hızlı 

gelişme devresi olan Mayıs-Haziran aylarıyla, salkımlara ben düşme zamanında 

(Temmuz ayı) kök bölgesi’nde yeterli su bulunmadığı hallerde omcaların gelişmesi 

yavaşlar, yapraklar pörsür ve renkleri solar. Salkımlardaki taneler normal iriliklerini 

alamaz ve rengi matlaşır, üzerlerinde güneş yanıkları artar. Böyle durumlarla 

karşılaşınca bağın suya ihtiyacı olduğu anlaşılmalıdır. 

Sulamada nehir, dere veya yeraltısuyu kullanılabilir. Kuyu suyu 

kullanılıyorsa havuz vs. gibi bir yerde bir süre dinlendirilmesi yararlıdır. Sulama 

suyu fazla tuzlu, kireçli olmamalı, sanayi artıkları ihtiva etmemelidir. 

Bağ hastalıkları arasında en fazla bilinen ve en sık görülenidir. Hastalığı bir 

tür fungus (mantar) meydana getirir. Hastalık omcanın bütün yeşil organlarında 

görülebilir. İlk gelişme döneminde genç yapraklarda hastalık güç fark edilir. 

Yaprağın alt yüzünde yağ lekesine benzeyen, üst yüzünde renk açılması gösteren 

belli belirsiz lekeler oluşur. Yaprak yaşlandıkça normal parlaklığını kaybeder, 

kalınlaşıp gevrekleşir. Daha ileri dönemde yaprak yüzeyinde kirli beyaz renkte kül 

serpilmiş gibi lekeler oluşur ve kenarlarından içe doğru kıvrılır. Hastalığa erken 

yakalanan tane büyüyüp gelişemez, olgunluğa yakın dönemde hastalığa 

yakalanırlarsa danelerin çatladığı, çekirdeklerin dışa doğru çıktığı görülür. 

2.4.1.1.4.4. Antepfıstığı  

Pistacia vera L., (Pistacia) cinsi içerisinde yer alan ve 10 veya daha fazla türü 

kapsayan, ticari değere sahip olan, kuruyemiş olarak alınıp - satılan ve meyveleri 

yenen tek türdür. Antepfıstığının iki anavatanı vardır. Birisi; Anadolu, Kafkasya, İran 

ve Türkmenistan’ın yüksek kısımlarını içine alan Yakın Doğu gen merkezi, diğeri ise 

Orta Asya gen merkezidir. Antepfıstığının kültür formlarının gen merkezi ise 

Anadolu, İran, Suriye, Afganistan ve Filistin olduğu bildirilmektedir. Antepfıstığı 

günümüzde, 30-45 güney-kuzey paralelleri arasında ve genellikle kuzey yarım 

kürede, mikroklima olarak ifade edilebilen alanlarda yetiştirilmektedir.  
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Türkiye’de Pistacia khinjuk, Pistacia terebinthus, Pistacia atlantica, Pistacia 

palestina ve Pistacia vera melezleri yaygın olarak bulunmaktadır. Antepfıstığı 

periyodisite (ağacın bir yıl ürün vermesi bir yıl daha az vermesi yada hiç vermemesi) 

eğilimi olan bir türdür. Antepfıstığı lezzetli ve besin elementlerince oldukça zengin 

bir meyvedir. 100 gram antepfıstığı 594 kalori, 20,8 g protein, 51,6 g yağ ve 16,4 g 

karbonhidrat ve 0 kolestrol içermektedir. Ayrıca 100 gramında, 500 mg fosfor, 1020 

mg potasyum, 136 mg kalsiyum, 158 mg magnezyum, 7,3 mg demir, 5,2 mg vitamin 

E, 7 mg vitamin C, 0,62 mg vitamin B1, 0,20 mg B2 ve 1,45 mg nikotinamide 

bulunmaktadır. 

Antepfıstığı meyvesi fındık, badem ve yerfıstığı gibi yağlı meyvelerle 

karşılaştırıldığında protein, karbonhidrat ve kalori değeri olarak birinci, yağ oranı 

açısından ise fındıktan sonra ikinci sırayı almaktadır. Besleyici özelliğinin yanı sıra 

sadece çerez olarak değil şeker ve şekerli ürünler sanayinde de (dondurma ve 

baklava) hammadde olarak kullanılmaktadır. Antepfıstığının kandaki kolestrol 

düzeyini düşürerek, kroner kalp hastalığı riskini azaltıcı, kan şekerinin yükselmesini 

önleyici, insan vücuduna olumlu etkilerinin olduğu ifade edilmektedir. 

Antepfıstığı üretiminde görülen periyodisite özelliği nedeniyle bazı ülkelerde 

ürün yılı aynı yıllara denk gelmediği için ihracat ve ithalat yıllar itibariyle farklılık 

göstermektedir. Genelde İran, ABD ve Türkiye gibi büyük üretici ülkelerin (Çin 

dışında) ithalat yapmadıkları ve büyük ihracatçı ülkeler içerisinde yer aldıkları 

görülmektedir. AB üyeleri arasında ise Almanya dünyanın en önemli ithalatçısıdır ve 

aynı zamanda ihracatçı ülkeler içerisinde de ikinci sırada yer alarak önemli bir 

ihracatçı ülkedir. Dünya ihracatında İran, % 60,37 ile ilk sırada yer alırken, Türkiye 

% 1,12 ile ancak onuncu sırada yer almaktadır. Türkiye’nin ithalatı % 0,20 ile 

önemsiz görülmektedir.  

Memleketimizde bölgelere göre antepfıstığı dağılımına baktığımızda, yoğun 

olarak güney bölgelerimizde veya Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü sahalarda 

toplandığını görmekteyiz. Ege bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgemizden sonra en 

fazla antepfıstığı ağacına sahip ikinci bölgemizdir. Akdeniz iklim şartlarında yetişme 
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imkanı bulan antepfıstığı, Küçük Menderes Havzası’nda da yetişme şartlarını 

bulabilmiştir.  

Fıstığın çiçeklenme ve döllenme zamanı olan Nisan ve Mayıs aylarında fıstık, 

iklim şartlarına karşı çok hassastır. Bu iki ayda düşük ve yüksek sıcaklıklar fıstık için 

tehlikelidir, sıcaklığın 3 ˚C’ den  düşük ve 25 ˚C’ den  yüksek olmaması gerek. Aksi 

takdirde düşük sıcaklıklarda çiçeklenme ve döllenme gerçekleşememekte, yüksek 

sıcaklıklarda da antepfıstıklarında salkım silkme şeklinde çiçek dökümleri 

görülmektedir. Nisan ve Mayıs aylarında özellikle sıfır ve sıfırın altındaki düşük 

sıcaklıklar çiçeklerde öldürücü etkiler yapmaktadır. Bu yüzden ilkbaharı çok soğuk 

veya çok sıcak geçen yerlerde antepfıstığı kültürünü yapmak mümkün 

olmamaktadır369. 

Antepfıstığı memleketimizin hemen her yerinde sulama yapılmadan 

yetiştirilir. Ülkemiz açısından asıl önemi başka bir ürünün yetiştirilemediği 

sulanmayan taban arazilerle, kıraç saha ve yamaçların değerlendirilmesinden 

kaynaklanmaktadır370 . Her ne kadar fazla emek ve bakım istemeyen bir ağaç olsa da, 

antepfıstığı bakımı iyi olursa kalitesi ve verimi de yüksek olur. 

Küçük Menderes Havzası’nda,  antepfıstığı üretimi için yapılan denemeler 

olumlu sonuç vermiştir. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi; Torbalı ve Beydağ başta 

olmak üzere, Tire, Kiraz, Ödemiş’de 1993’den 2003 yıllarına gelinceye kadar ağaç 

sayısı, üretim, verim değerlerinde artışlar olmuştur. Sadece Bayındır’da ve Selçuk’ta 

bunun tersi bir durum söz konusudur. 

                                                 
369 Ejder Kalelioğlu, “Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Antepfıstığı Alanları”, Coğrafya Araştırmaları 
Dergisi, Cilt 1 Sayı 2, Ankara, 1990, s.138. 
370 Celal Kuru, Türkiye’de Bulunan Antepfıstığı Anaçları ve Özellikleri, Gaziantep, 1982, s.7. 
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 TOPLAM 

MEYVE VEREN 

AĞAÇ SAYISI 

MEYVE 

VERMEYEN 

AĞAÇ SAYISI 

ÜRETİM 

(TON) 

VERİM 

(KG/AĞ)

BAYINDIR      

1993 3,500 1,000 2,500 1 0

2003 ― ― ― ― ―

BEYDAĞ   

1993 7,300 4,800 2,500 20 0

2003 20,000 10,000 10,000 30 0

KİRAZ   

1993 24,500 13,500 11,000 23 0

2003 37,800 24,000 13,800 48 4

ÖDEMİŞ   

1993 21,750 7.750 14,000 7 0

2003 37,000 10,000 27,000 10 0

SELÇUK   

1993 4,000 4,000 0 1 0

2003 ― ― ― ― ―

TİRE   

1993 50,000 24,000 26,000 62 0

2003 71,000 50.000 21,000 200 0

TORBALI   

1993 2,000 1,350 650 3 0

2003 6,300 300 6,000 1 0
 

Tablo 63: Küçük Menderes Havzası’nda Antepfıstığı Üretim ve Verim. 
 

2.4.1.1.4.5. Şeftali ve Elma Yetiştiriciliği  

Önceleri botanik adına (Prunus persica) bakılarak şeftalinin anavatanının İran 

yada Kafkasya olduğu sanılmaktaydı. Ancak zamanla yapılan araştırma çalışmaları, 

yabani şeftalinin İran’da asla bulunmadığını göstermiştir. Bununla birlikte, 

anavatanının da Doğu Asya ve Çin olduğu belirlenmiştir (Orta Çin). 
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Şeftali, dünya üzerinde çok geniş yetişme alanına sahip bir meyve türüdür. 

Avrupa’nın İngiltere ve kuzey memleketleri (Finlandiya, Norveç, İsveç) dışında 

hemen her tarafında yetiştirilmektedir. Amerika’ya 16. yy.da İspanyol gemicileri 

tarafından götürülmüştür. Amerika'nın hem kuzey ve hem de güneyinde yetişmekte 

olup, Avustralya ve Yeni Zelanda’da en fazla yetiştirilen meyve türüdür. Afrika 

kıtasında da şeftali yetiştirilen alanlar her geçen gün genişlemektedir. Dünya 

üzerinde en büyük şeftali yetiştiricisi ülkeler sırasıyla; İtalya, ABD, Çin, Yunanistan, 

İspanya, Fransa, Rusya, Türkiye, Meksika ve Arjantin’dir . 

Şeftali yetiştiriciliğinin hızla gelişmesinde; çeşitlerin değişik ekolojilere uyma 

kabiliyetinin, bu türün erken meyveye yatmasının, tarımsal sanayiye önemli bir 

hammadde kaynağı oluşturmasının, meyvelerinin gösterişli ve besin içeriği yönüyle 

zengin olmalarının büyük oranda etkisi vardır. Öyle ki, 100 gr. taze şeftalide 7-12 gr. 

şeker, 0,7-1 gr. azotlu maddeler, 2-20 mg. C vitamini ve değişik oranlarda A ve B 

vitaminleri bulunmaktadır. 

Ayrıca yıl içerisinde devamlı olarak 5 ay pazara taze şeftali sevk etmek 

mümkündür. Çünkü çok erkenci ve geçici olmak üzere 70’in üzerinde olgunlaşma 

tarihi farklı şeftali çeşidi ülkemize girmiş bulunmaktadır. 

Şeftali taze olarak tüketildiği gibi; meyve suyu konsantresi, kurutularak ve 

derin dondurma yöntemleriyle uzun süre saklanabilmektedir. Ayrıca reçel ve 

marmelat gibi mamûl hale getirilebilmekte, bu yöndeki sanayiye hammadde teşkil 

etmektedir. 

Şeftali değişik iklim şartlarına uyabilen bir meyve türüdür. Ekvatorun kuzey 

ve güneyinde 25-45 enlem dereceleri arasında yetiştirilebilmektedir. Normal 

yetişebilmesi için en uygun rakım 500-600 m. arasıdır. Sıcak iklimlerde 1500 m.ye 

kadar yetiştiği görülebilir. Ülkemizde; sıcak iklim Akdeniz Bölgesi, ılıman iklim 

Marmara Bölgesi ve soğuk iklim olan Doğu Anadolu Bölgesi’nde yetişebilmektedir. 

Ülkemizde çok geniş bir ekolojide yetiştirilmektedir. 
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Şeftali yetiştiriciliğini sınırlayan çeşitli iklimsel faktörler mevcut 

bulunmaktadır. Bunların başında düşük kış sıcaklıkları, çeşitlerin kış soğuklama 

ihtiyaçları, ilkbahar geç donları ve düşük yaz sıcaklıkları gelmektedir. 

Kış sıcaklığının –18 ve –20 °C ye düştüğü zamanlarda gözler ve yıllık 

sürgünler donar. Sıcaklık –25 °C ye düştüğünde ise ağaçlar tamamen donabilir. 

Bununla birlikte, oluşabilecek düşük sıcaklığın süresi donun olduğu dönemlerdeki 

ağacın fizyolojik durumu, havadaki nem miktarı gibi faktörlerde ağacın dondan 

etkilenmesinde önemli rol oynar. Şeftalinin değişik çeşitler bazında 250 ile 1250 saat 

arasında kış soğuklama ihtiyaçları vardır. Ağaçlar kış soğuklama ihtiyaçlarını 

tamamlayamadıkları zaman, çiçekler ve çiçek tomurcuklarını silkerler. Çiçeklenme 

gecikir ve düzensizleşir. Şeftali, erken uyanan ve vejetasyonu erken başlayan bir 

bitkidir. Çiçekler açıldıktan sonra oluşabilecek bir don olayı, çiçekleri ve çiçek 

gözlerini dondururlar. Çiçek tomurcukları açılmadan önce –5 ve –6 °C de zarar 

gördükleri halde, açılma sonrasında –3 °C de donmaktadırlar. Küçük meyvelerde bu 

durumdan zarar görürler 371. 

Yaz sıcaklığının düşük olması, meyve eti rengi başta olmak üzere diğer 

meyve kalite unsurlarını olumsuz yönde etkiler, meyve olumu gecikir. Türkiye’de 

şeftali yetiştiriciliğinde yaz sıcaklığı yönüyle problem yoktur. 

Şeftalinin toprak isteği üzerinde bulunduğu anaca göre değişiklik arz eder. 

Yetiştiriciliğe en uygun topraklar; süzek, killi, kumlu, çakıllı, milli, derin ve çabuk 

ısınan alüviyal topraklardır. Toprak pH derecesi 6-7 olmalıdır. Yeterli gübreleme ve 

sulama yapıldığında kumlu topraklarda da yetiştirilebilir. Toprak tabakası derinliği 1 

m. den fazla olan topraklar en uygun yetiştiricilik ortamıdır. Killi, ağır, soğuk ve 

taban suyu yüksek olan topraklarda sürgünler pişkinleşemez.  

En uygun olarak kullanılan ve yaygın çoğaltma metodu, T durgun göz aşısı 

ile üretmedir. Yeşil çelik ve odun çeliği ile de üretilebilir ancak ekonomik değildir. 

Gerekli durumlarda kalem aşıları ve diğer üretim yöntemleri de kullanılabilmektedir. 

                                                 
371 L.Deveci, Şeftali Ziraatı,Türkiye Ziraatçılar Cemiyeti Yayınları No.7, İstanbul, 1967. 
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Şeftali tüm gelişimini kısa sürede tamamlayan ve erken meyveye yatan bir 

bitkidir. İyi bakıma kolay cevap verir. Toprağının iyi işlenip, hazırlanması gerekir. 

Şeftali bahçelerinin dikimden önce derin ve yüzeysel sürülerek hazırlanmaları 

gerekir. Son sürümle beraber dekara 1-2 ton yanmış çiftlik gübresi verilmesi en 

uygunudur. 

Aşı bölgesi, toprak yüzeyinden 5-10 cm. yukarda kalacak şekilde ve durgun 

dönemde fidan dikimi yapılır. Dikim aralığının belirlenmesinde; iklim, toprağın 

kuvveti, anaç, çeşidin büyüme gücü gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Kuvvetli 

toprak ve iyi bakım şartlarında aralık daha geniş tutulur.  

Bahçe tesis edilmeden önce; bahçenin hangi amaçla kurulduğu, tesisten 

beklenilen hedefler çok iyi belirlenmeli, bunun için gerekli teknik ve ekonomik 

altyapı geniş çapta düşünülerek, sağlam bir zemin hazırlığı yapılmalıdır372 .  

Şeftali ağaçları diğer meyve ağaçlarına göre daha fazla budama ister. Bunun 

nedeni meyvelerin 1 yıllık dallarda teşekkül etmesidir. Her yıl düzenli ürün 

alınabilmesi için, yeterli miktarda yıllık sürgün olmalıdır. Yetiştiricilik yönünden çok 

hassas olup, iyi bir budama, gübreleme ve sulama ile uzun ömürlü olabilirler. Tüm 

meyvelerde olduğu gibi şeftalide de ağaçta uygun bir tacın oluşturulması ve ileriki 

yıllarda bu şeklin korunması çok önemlidir. Bu nedenle meyve ağaçlarına şekil 

vermeden önce yetiştirilmek istenen meyve tür ve çeşidinin, bazı fizyolojik 

özellikleri, yetiştirileceği ekolojik şartlar ve ekonomik kriterler de iyi incelenmelidir . 

Meyve fidanlarına şekil verirken, beslenme fizyolojisi ile buna bağlı olarak 

tür ve çeşitlerin özel budama istekleri, özel dallanma şekilleri, budamaya karşı dal ve 

dalcıkların vereceği tepki gibi bilgiler ve çevresel ekolojik şartların iyi bilinmesi 

gereklidir. 

Kurak bölgelerde meyve ağaçlarına, iç kısımlarında nem tutacak yapay bir 

ortam oluşturmaya ve güneşin zararlı etkilerinden korumaya uygun (doruk dallı şekil 

gibi) kapalı şekillerin verilmesi gerekir. Aynı zamanda böyle yerlerde, topraktaki 
                                                 
372 İ.Hacıömeroğlu, Meyvecilik 1-2, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TEDGEM Yaygın Çiftçi Eğitimi 
Projesi Yayınları, Ankara,1994, s.25. 
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suyun kısa zamanda buharlaşmasını önlemek amacıyla tacın, toprağa yakın yani, 

gövdelerin bodur olması istenir. 

Nemli bölgelerde ise, bu durumun tersi olması amaçlanır. Yani fidanlar iç 

kısımlarında fazla nem tutmayacak şekilde açık ve aşırı toprak neminden zarar 

görmeyecek şekilde de yüksek gövdeli olarak şekillendirilmelidir373. 

Meyveler 1 yaşlı sürgünler üzerinde oluştuğundan, bunlarda uç alma 

yapılmaz. Ancak sık olup havalanmaya engel teşkil eden ve tacın şeklini bozan dallar 

dipten çıkarılır. Bu şekilde aynı zamanda bir sonraki senenin meyve gözlerini 

oluşturacak, yeni sürgünlerin oluşması sağlanır. Bu arada yaşlanmış, kırılmış, 

sağlıksız dallarda çıkarılır. Temel esas olarak; ağacın vejetasyon gelişmesi ile meyve 

tutumu dengesi iyi kurulmalı ve korunmalıdır . 

Meyvelerin olgunluk tarihinden 3-4 hafta evvel yapılan sulamalar, en güzel 

sonucu verirler. Meyvelerin büyüklük, lezzet ve renkleri mükemmel olur. Toprağın 

işlenen kısmından aşağı doğru 10 cm.lik kısmı kuruduğunda, sulama zamanı gelmiş 

demektir. Sulamanın bir defada bolca suyla yapılması en uygun sulama şeklidir. 

Günün sabah ve akşam saatlerinde sulama yapılması, hem ağacın faydalanması ve 

hem de su ekonomisinin sağlanması yönünden önemlidir. Ayrıca taban suyu seviyesi 

kesinlikle yüksek olmamalıdır. Bu derinliğin en az 2 m. veya daha fazla olması 

istenir. 

Şeftali ağaçları çabuk gelişen ve çok verimli ağaçlardır. Çabuk gelişme ve 

yüksek verimde iyi bir beslenmeyi gerektirir. Aksi halde ağaçlarda gelişme yavaşlar 

ve durur. Bu bahçelerde; çiftlik gübresi ve yeşil gübrelerle birlikte ticari gübrelerde 

kullanılmalıdır. Gübreleme oranı; ağacın yaşı, verim durumu, topraktaki besin 

maddeleri miktarı ve ekoloji ile yakından ilgilidir. Bu nedenle yapılacak yaprak ve 

toprak analizleri doğrultusunda kimyasal gübreleme yapılmalıdır. Bu şekilde en 

ekonomik ve en uygun gübreleme yapılmış olacaktır.  

                                                 
373 M.Yılmaz, Meyve Ağaçlarında Budama, Çukurova Üniversitesi Basımevi, Adana,1990. 
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Gübrelemenin ağaçtaki ve üründeki başarısı, budama ve meyve 

seyreltmesinin iyi olmasına bağlıdır. Genel olarak, 2-3 yılda bir dekara 1-2 ton 

yanmış çiftlik gübresi uygulaması idealdir. Verilemediği zamanlarda da uygun bir 

yeşil gübre bitkisi ekilerek, toprağa karıştırılabilir. 

Azot noksanlığında; yaprak damar ve damar aralarında sararma olmakta, 

gelişme durmakta ve meyveler küçük kalmaktadır. Fosfor noksanlığında; tespiti güç 

olmakla birlikte, yıllık sürgünlerin dip yapraklarında renk koyulaşmakta ve bronz 

renk almaktadır. Potas noksanlığında; yıllık sürgünlerin orta kısımlarındaki 

yaprakların damarlarında kırışıklıklar meydana gelmektedir. Bu yapraklar yırtılarak, 

uzun süre dallarda kalırlar. Demir noksanlığında; ilkbaharda yıllık sürgün uçlarındaki 

yapraklarda sararmalar görülür. Yaprak damarları yeşil renkte olup, kloroz denilen 

sararmalar oluşur. Bunun için demir içerikli bitki besin maddeleri ile 

gübrelenmelidir. 

Şeftali ağaçlarında genellikle meyve tutumu fazladır. Bu meyveler olgunluğa 

kadar ağaçta kalırsa irileşmez, dal kırılmaları, sürgünlerin yeteri kadar 

pişkinleşmemesi nedeniyle, kış aylarında don zararı ve gelecek yıl meyve miktarında 

azalmalar görülür. Meyvelerin gerçek iriliğine ulaşabilmesi, albenisinin artması ve 

ağaç dengesinin korunabilmesi için meyve seyreltmesi yapılmalıdır. Meyve 

seyreltmesi iki şekilde yapılabilir. 

Üretim alanının çok geniş olduğu ve işgücü giderlerinin yüksek olduğu yer ve 

zamanlarda meyve seyreltmesi için kimyasallar kullanılır. Bu seyreltme şeklinde 

seyreltme oranı; uygulama zamanı, püskürtme dozajı, ortam sıcaklığı ve çiçek 

yoğunluğu gibi faktörlere bağlıdır. 

En sağlıklı ve eskiden beri kullanılan en garantili yoldur. Seyreltme meyve 

çekirdekleri sertleşmeden çağla döneminde yapılmalıdır. Seyreltme her 15-20 cm de 

bir meyve ve her meyveye 40-60 yaprak düşecek şekilde gerçekleştirilmelidir. 

Tüm kültür çeşitlerinde olduğu gibi şeftalide de birçok hastalık ve zararlılar 

etkili bulunmaktadır. Bunlardan önemli ve yaygın olarak görülenler isimler halinde 

şu şekilde sıralanabilir. Önemli Hastalıklar: monilya (mumya) hastalığı, yaprakdelen 
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(çil), şeftali küllemesi şeftali yaprak kıvırcıklığı (Klok), bakteriyel kanser ve 

zamklanma. Önemli Zararlılar: fidan dip kurtları, şeftali filiz güvesi, şeftali virgül 

kabuklu biti, doğu meyve güvesi, yaprak bitleri, şeftali gövde kanlı biti vb. 

Hastalık ve zararlılarla ilgili ayrıntılı ve daha geniş açıklamalı bilgilerin, 

mahalli tarım teşkilatları ve bu konuda görevli yetkili elemanlardan öğrenilmesi ve 

uygulamanın bu çerçevede gerçekleştirilmesi en uygun mücadele yöntemini 

oluşturacaktır. 

Ayrıca, ülkemiz tarımının gelişmesinde önemli meyve fidanı yetiştiriciliğinin 

% 46,92’si Ödemiş yöresinde gerçekleştirilmektedir. Başta Bademli kasabası ve 

civar köyler olmak üzere toplam 480 tarım işletmesi geçimini meyve fidanı 

yetiştiriciliğinden sağlamaktadır. Yöre tarımı için bu denli önemli olan meyve 

fidancılığının üretim tekniğinden, pazarlamadan ve organizasyon eksikliğinden 

kaynaklanan bir dizi sorunları bulunmaktadır. 

Üretim tekniği ile ilgili olarak karşılaşılan sorunların başında anaç temini, 

ilaçlama ve sulama gelmektedir. Yıllık üretim maliyetlerinin % 20’sini anaç 

masrafları oluşturmaktadır. Ayrıca, fidanlıklarda, fidanlık parsellerinde aşırı 

miktarda tarım ilacı kullanıldığı tespit edilmiştir. Meyve fidanlarının % 70’i resmi 

kurumların kontrolünden geçmeden pazarlanmaktadır. 

Yörede 480 yetiştiricinin ancak % 22’si Bademli’de faal durumda bulunan 

kooperatife üyedir. Yetiştiriciler arasında kooperatifleşmenin düşük olması ve 

birbirinden habersiz aynı çeşit özelliklerine sahip fidanları üreten çiftçilerin 

pazarlamada da yeterince etkin olamamalarından dolayı kimi yıllarda ürettikleri 

fidanlar ellerinde kalmaktadır. İyi organize olamamaları sonucunda yöre 

fidancılığının gerek yurtiçi ve gerek yurtdışı tanıtımının da başarılı bir biçimde 

yapılmaması, piyasanın ihtiyacı olan çeşitlerin önceden saptanamamasından dolayı 

yöre çiftçilerinin hak ettikleri geliri elde edemedikleri ve bazen zarar ettikleri 

bilinmektedir. 
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2.4.1.1.4.6. Karpuz 

Küçük Menderes Havzası’nda pamuk, buğday, patates, tütün, arpa’dan sonra 

en fazla ekili alana sahip olan karpuzun toplam üretiminin % 28’i Akdeniz 

bölgesinden elde edilir. Ege % 22 payla  ikinci  sırayı  alırken; Güneydoğu Anadolu 

ve Marmara Bölgesi % 16 payla üçüncü sırayı paylaşır. Ticari bazda, sadece Doğu 

Karadeniz'deki bazı iller hariç tüm illerde az veya çok yetişir. Adana tek başına, 

yaklaşık tüm Ege Bölgesi kadar üretime sahiptir. İzmir ise tüm Ege üretiminin % 

50’sini verir. Sırasıyla Diyarbakır, Edirne, Mardin, Antalya, Urfa, Tekirdağ, Bursa, 

İstanbul, Ankara, Balıkesir önemli karpuz üreticisi şehirlerdir.  

Karpuzda başarılı üretim “iyi çeşit” seçimi ile başlar. Bugün dünyada ticari 

üretimde kullanılan çok geniş bir çeşit serisi vardır. Uzun-yuvarlak-oval-silindirik 

şekilliler; değişik hastalıklara dayanıklı ve hassas olanlar; çekirdekli-çekirdeksiz 

olanlar; renklerine göre de sınıflandırılınca ortaya çok geniş bir karpuz kolleksiyonu 

çıkmaktadır. Bu çeşitlerin yetişme istekleri de farklıdır.  

Karpuz bir Afrika bitkisidir. En iyi, doğduğu yere uygun uzun-sıcak iklime 

sahip yerlerde yetişir. Bu nedenle mümkünse tarlanın en fazla güneş gören ve en 

sıcak olan yerini karpuz tarımı için ayırmak gerekir.  

Karpuz en çok organik maddesi bol, kumlu, kumlu-tınlı toprakları sever. 

Özellikle organik maddesi bol olan kumlu nehir kıyıları en fazla tercih ettiği 

yerlerdir. Diğer akrabalarına kıyasla hafif asit topraklara daha iyi dayanır. Fakat 

toprak alkaliye doğru ilerlerse bitkide gelişme zayıflar. Bu nedenle hiç değilse 3 

senede bir toprak analizi yaptırıp toprağın besin içeriği ve durumu hakkında bilgi 

edinmek; bu analizlere bağlı olarak ekim-dikimden  önce önlem  almak, gerekirse  

kireçleme yapmak lazımdır.  

Yetiştirmede tarlaya direk tohum ekimi yaygın bir yöntemdir. Ekimden önce 

eğer yağışsız bir mevsim yaşandı ise, hem tarlayı suya doyurarak daha iyi işlemek; 

hem de bitkinin gelişmesi için gerekli suyu temin etmek amacıyla tarla tavalara 

bölünerek iyice sulanmalıdır. Karpuz derin köklü bir bitkidir. Tüm kök derinliği ne 

kadar çok nem ve oksijen içerirse o kadar iyi gelişir. Bu nedenle toprağında tohum 
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ekiminden önce derin ve güzel işlenmesi gerekir. Çok iyi hazırlanmış toprağa ekilen 

tohum, toprak sıcaklığı 20 derecenin altında değilse 4-5 günde çimlenir.  

Ekim, daha sonra sulama yapılması planlanan tarlalarda, 2-2,5 x 0,8-1 m; 

sulama yapılmayacak tarlalarda ise 1 ,5 x 1 .5 m aralık-mesafe ile yapılmalıdır. Bir 

ocağa 4-5 tohum atılır, fideler büyüyüp 2-3 gerçek yaprağa erişince tercihen 

ocaklarda 1 bitki kalacak şekilde seyreltme yapılır. Seyreltme, diğer bitkilere zarar 

vermeyecek şekilde, çekilerek değil, kesilerek yapılmalıdır. 

Seyreltmeden sonra fidelerde boğaz doldurması yapılır ve fideler arasında 

kalan yerler, traktör arkasına bağlanan kültivatörler yardımıyla işlenir. Kol atmadan 

önce ikinci ve gerekirse 3. kez boğaz doldurması ve traktörle işleme yapılır. Kol 

attıktan sonra bitkilerin arasına girilmez. 

Sulamada önemli olan suyu çok aşırı vermemek ve toprağı çok yaş veya bir 

çok kuru şartlarda bırakmamaktır. Eğer  karpuz  mutlaka  sulanarak yetiştirilecekse  

kol  atma devresinde ilk kollar 40-50 cm uzunluğa eriştiği zaman kolların masuralar 

üzerinde toplanacak şekilde ve yaprak ayaları üste bakacak tarzda toplanması 

gerekir. Bu işlem zaman zaman tekrarlanır. Bu işlem bitkinin sulama kanallarından 

uzakta gelişmesine katkıda bulunduğu gibi, meyvelerin yoğunluğu artan bir yaprak 

aksamı altında büyümesini temin ederek güneş yanıklarına mani olur.  

Çok yağışsız devrelerde toprağı sürüme hazırlamak için yapılan “tav” 

sulaması ve gerekirse fide dikiminden sonra verilen “can suyu” hariç, bitkilerin 

dikiminden sonraki ilk sulamayı mümkün olduğunca geç yapmak güçlü bir kök 

gelişimini teşvik eder. Bitkinin gelişmesinde bir duraklama yoksa sulama yapmaya 

gerek yoktur. Bitkinin genç devresinde sık ve taşkın sulama yarar yerine zarar verir. 

Hele bitkinin büyüdüğü toprak yeterince hafif bünyeli değilse gelişmede duraklama 

ve  yapraklarda sarı-yeşil renk teşekkülü gözlenir. Bunun gibi meyvelerin iyice 

büyüdüğü devrelerde de taşkın sulamalar çürümelere yol açar. 

Karpuz drenajı iyi toprakların sebzesidir. Kök sistemi güçlü olduğundan  iyi  

gelişirse  toprağın  derinliklerindeki  besin maddelerinden faydalanma kapasitesi 

yüksektir. Bu nedenle eğer çok fakir bir toprak üzerinde değilse, çok fazla gübreye 
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gereksinim duymaz. Yine de toprağın fiziki özelliklerini düzeltmek amacıyla dekara  

2-3 ton hesabı ile yanmış çiftlik gübresi verilmesi üretimde kaliteyi destekler.  

Eğer toprak analizleri sonunda eksiklik saptanırsa gübreleme yapılmalıdır. 

Topraktaki besin maddelerinin yeterli olduğu tarlalarda tepe gübreleme olarak azot 

vermeye de gerek yoktur. Zira yapılan araştırmalar karpuzun azot gübresini en az 

seven kabakgil olduğunu göstermiştir. 

Karpuz hasattan sonra olgunlaşmanın devam etmediği ender bitkilerden 

biridir. Bu nedenle hasat zamanının tam olarak tayini çok büyük önem taşır. En 

kaliteli karpuzlar, olgunlaşma zamanı tam olarak tahmin edilerek hasat edilen 

karpuzlardır. Erken hasat edilenlerde meyve eti rengini tam olarak almaz; tadı 

ekşimsi olur. Geç hasat edilenler de ise yine tadı azalır, meyve eti liflenir ve 

yumuşar.  

Son derece hassas bir konu olmasına karşın, hasat zamanının tayini 

konusunda kesin prensipler yoktur. Bir çeşide uygulanan yöntemler, diğeri için bazen 

uygulanmayabilir.  Meyve üzerine parmakla vurulur. Dolgun, boğuk ve metalik 

olmayan bir ses karpuzun olgunlaştığının işaretidir. Olgun karpuzda, karpuzun 

toprakla temas ettiği kısımda bulunan beyaz leke, açık sarıya döner. Meyve sapının 

1-2 cm uzağında bulunan sülük ve küçük bir yaprak eğer kurumuşsa, karpuzlar 

genellikle olgunlaşmıştır.  

Karpuz mutlaka sabah erken saatlerde hasat edilmeli ve meyve bitkiden 

kıvrılarak değil; 4-5 cm uzunluğunda sap bırakıldıktan sonra, kesilerek hasat 

edilmelidir. Günün sıcak saatlerinde hasat edilen karpuzlar çabuk yumuşar, uzun süre 

saklanamazlar. Karpuzlar oda sıcaklıklarında yaklaşık 1 hafta; 7,5-10 derece 

sıcaklıklarda ve % 80-90 oransal nemde 2-3 hafta saklanabilir .  
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2.4.1.1.5. Sebzecilik  

Yazlık sebzeler grubunda yer alan domates, biber ve patlıcan ılık iklimlerde 

bir yıllık, tropik iklimlerde ise birkaç senelik kültür bitkileridir. Aralarında yetiştirme 

tekniği bakımından bazı farklar bulunmakla beraber genelde yetiştiricilikleri aynıdır. 

Domates bunlar içinde en fazla kullanım alanı bulunan bir sebzedir. Her üç sebze 

türü de ılık ve sıcak iklim sebzesidir. Yetiştirme devresinde sıcaklığın en az 15°C 

olması gerekmektedir. Küçük Menderes Havzası’nda, sebzecilik yapmak için uygun 

coğrafi koşulların varlığı, sebzecilik faaliyaetlerinin giderek artmasına neden 

olmuştur. Özellikle de domates, biber ve patlıcan olmak üzere bir çok çeşidi bir arada 

görmek mümkündür.  

Domates ve patlıcan seçici olmamakla beraber süzek, organik maddece 

zengin, kumlu ve kumlu-tınlı topraklarda en iyi gelişmeyi gösterir. Bu özellikler 

havzada mevcuttur. 

Biber diğer iki türe göre toprak özelliği yönünden daha seçicidir. Ağır killi ve 

su tutan topraklar ile tamamen kumlu topraklar uygun değildir. Toprağın su tutma 

kapasitesi iyi ve çabuk ısınabilir özellikte olmalıdır.  

Domates, biber ve patlıcan aynı familyaya bağlı olduklarından hastalık, 

zararlıların  o toprağa yerleşmesi ve hep aynı  besin maddelerinin tüketilmesi 

toprağın bu yönde zayıf kalmasına neden olduğundan, bu sebze türleri arka arkaya 

aynı  tarlada yetiştirilmemelidir. Bu nedenle 4-5 yıllık bir münavebe gerekir. Bu 5 yıl 

içinde bir defa da hububat ekilerek tarlanın dinlendirilmesi yetiştiriciliği olumlu 

yönde etkiler. Bu mümkün olmadığı taktirde en az 3 yıllık bir münavebe şarttır. 

Domates için en iyi münavebe bitkileri ıspanak, marul, havuç, fasulye, 

bezelye ve kerevizdir. Münavebe planının uygulanması zararlı ve hastalık 

problemlerini azaltmada etkili bir yoldur. Her üç sebze türünün yetiştiriciliğinde; 

tarla sonbaharda derince sürülür ve ilkbahara kadar tezekli olarak bırakılır. 

İlkbaharda dikimden önce toprak tavında iken 20 cm derinlikte pullukla tekrar 

sürülür. 
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Gübreleme toprağın yapısına ve içerdikleri besin maddelerine göre 

değişmekle beraber her üç sebze türü içinde sonbaharda derin sürümden önce dekara 

3-4 ton yanmış ahır gübresi verilmelidir. Domateste bitkinin ilk gelişme devresinde 

bitki tarafından alınan azot miktarı oldukça düşüktür. Fakat bundan sonra hızlanır. 

Bu nedenle azotlu gübrenin bir kaç seferde verilmesi daha yararlıdır.  

Biber üretiminde de fosfor ve potasyum meyve kalitesine ve erken verime 

etki eden faktörlerin başında gelir. İyi bir çimlenme için toprak sıcaklığı, patlıcanda 

19 °C’nin, biberde 15 °C’nin, domateste ise 10-12 °C’nin üstünde olmalıdır. 

Domateslerde hasat, çeşidin erkenciği, yetiştirme şartları ile gönderilecek 

pazarın uzaklığına göre değişik olum devrelerinde yapılır. Hasat, yakın pazar için 

tam olum, uzak pazarlar için pembe veya yeşil-pembe olum devresinde yapılmalıdır. 

Domates hasadında meyve avuç içine alınarak, sapı etrafında hafifçe döndürülmek 

suretiyle saplı veya sapsız olarak zedelenmeden koparılmalıdır. Domatesler alçak 

boylu ambalaj kaplarına en fazla iki sıra halinde ve fazla sıkıştırılmadan 

yerleştirilmelidir. 

Biber ve patlıcan hasadında meyveler esas büyüklüklerini aldıktan sonra, 

meyveler zedelenmeden saplı olarak hasat edilmelidir.  

2.4.1.1.6. Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinin Genel Durumu ve Önemi  

Dünyada süs bitkileri üretim ve ticareti artan bir ölçüde gelişmektedir. 

İnsanların çiçek sevgisi  her zaman güzellik, sevgi ve dostluk ifade etmiştir. 

Günümüzde çiçek artık sadece süs değil, para kazandıran, gelir getiren bir tarım 

faaliyetidir. Dünyada da pek çok ülke bunun farkına varmış ve çiçekten para kazanır 

duruma gelmiştir. Türkiye’de de süs bitkisi üretimi ve ticareti hızla gelişmektedir. 

Bunun yarısı kesme çiçek üreticilerine, diğer yarısı da iç ve dış mekan süs bitkisi 

üreticilerine gitmiştir. Türkiye’de 6-7 bin çiçek üreticisi, 10 binden fazla çiçekçi 

esnafı bulunmaktadır. Ülkemizde süs bitkileri işletmeleri, küçük aile işletmeleri 

olduğu gibi ihracata yönelik büyük işletmelerin de bulunduğu sektördür. Süs bitkisi 

üretimi sebze üretiminde olduğu gibi çok iş gücü gerekir, küçük arazileri en iyi 
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şekilde değerlendirir, az yatırımla aile bireylerine iş olanağı yaratır, aileye gelir 

sağlar374.  

Günümüzde aile işletmelerinin yapısı yavaş yavaş değişmekte olup daha fazla 

yatırım, alt yapı ve teknik bilgilere dayalı işletme olmaya yönelik gelişme 

göstermektedir. Süs bitkileri üreticileri 50 yılı aşan süredir örgütlenmiş ve ürünlerini 

çiçekçilik kooperatifi aracılığı ile pazarlamaktadırlar. Özellikle Yalova, Antalya ve 

İzmir’den ihraç edilen Türk çiçekleri kalitesi ile dünyada aranan çiçekler arasında yer 

almıştır. Çünkü Türkiye iklim ve toprak yapısı bakımından çiçek yetiştirmeye en 

uygun ülkelerden birisidir. 

Küçük Menderes Havzası’nda özellikle Bayındır’da süs bitkileri üretimi 

yapan 230 adet küçük ve orta ölçekli işletme bulunmaktadır. Üretim kapalı (sera) ve 

açık alanda, 631.150 m² de yapılmaktadır. İşletmelerde dış mekan mevsimlik (ağaç 

çalı grubu) ve iç mekan (saksılı) olmak üzere toplam 35.170.320 adet/yıl üretim 

yapılmaktadır. İlçe, son yıllarda dış mekan süs bitkileri üretiminde ilk sıradadır. 

Üretilen dış mekan süs bitkileri özellikle belediyeler tarafından satın alınarak 

şehirlerimizin güzelleşmesine katkıda bulunmaktadır. İşletmelerde 2000 kişinin 

istihdamı sağlanmaktadır. İlçe gelirinin önemli bir payını oluşturan ve istihdamda 

ilçenin nüfusunun büyük çoğunluğunun gelir kapısı olan çiçekçilik sektörü ilçenin 

bacasız sanayisi olmuştur. Turan köyünde çiçek tanziminde kullanılmak üzere 

doğadan toplanan 20-25 çeşit çiçek, demetler halinde kurutulup İzmir ve 

İstanbul’daki çiçekçilere toptan satılmaktadır 375.  Bayındır’da çiçekçilik konusunda 

bir yüksekokul açılmış olup, bitkisel üretim, peyzaj, seracılık, tekstil ve konfeksiyon 

bölümleriyle Bayındır’dan ve çevre illerden gelen gençlere bu konuda eğitim 

verilmektedir. Bu yılda Bayındır’da 24 Nisan 2005’de çiçek festivali, 23 Nisan 

Çocuk Bayramıyla birleştirilerek büyük bir coşku içinde, bir çok etkinlikle 

kutlanmıştır. Bayındır’da yetiştirilen çiçekler yurt dışında özellikle Türkî 

Cumhuriyetlere ve Avrupa’ya satılmaktadır.  

                                                 
374 www.tarim.gov.tr, 10 Mart 2005. 
375 İzmir İli İlçelerinin Ekonomik Profili ve Alternatif Yatırım Olanakları, İzmir, 2004, s.54. 
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2.4.1.2. Organik Tarım  

Organik Tarım; yönetmelikler çerçevesinde izin verilen girdiler kullanılarak 

yapılan, her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim sistemidir. Organik 

(ekolojik) tarım yeterli, dengeli, sağlıklı ve ekonomik beslenmenin zorunluluk haline 

geldiği günümüzde, sağlıklı gıdaların üretimine farklı bir boyut kazandırmıştır. 

Organik tarımın önem, tarımın sürdürülebilirliliğinin sağlanması, biyolojik 

çeşitliliğinin korunması, erozyon, çölleşme ve iklim değişikliğine neden olan 

olumsuz etkilerin giderilmesine olan katkıları ile artmıştır. Ülkemizde organik tarım 

faaliyetleri 1986 yılında ithalatçı firmaların istekleri doğrultusunda ihracata yönelik 

olarak başlamıştır. Avrupa Birliği’nin organik tarıma ilişkin 2092/91 sayılı 

yönetmeliği 1992 yılında yayımlanmış ve ihracat için uyum zorunluluğu getirmiştir. 

Avrupa Birliği’ndeki bu gelişmelere uyum sağlamak üzere hazırlanan “Bitkisel ve 

Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metotlarla Üretilmesine İlişkin Yönetmelik” Aralık 

1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ülkemizde organik tarım faaliyetleri Ulusal 

Yönlendirme Komitesi, Ekolojik Tarım Komitesi ve Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığından yetki almış özel kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarınca 

yürütülmektedir. Türkiye’de 6 yabancı ve 2 yerli firma kontrol etme ve 

sertifikalandırma yetkisine sahibtir . 

Yıllar 1996 1997 1998 1999 2000 

Ürün Sayısı 26 53 67 92 90

Çiftçi Sayısı 1947 7414 8199 12275 16000

Üretim Alanı (ha) 6790 15906 24042 46523 60000

Üretim Miktarı (Ton) 10304 47612 99300 168306 200000
 

Tablo 64: Türkiye’de Organik Tarım Üretimi376. 
 

1985-1986 yılında kuru incir, kuru kayısı, kuru üzüm ihracatı ile başlayan 

organik ürün ticaretine günümüzde sert ve kuru meyveler, dondurulmuş meyve ve 

sebzeler, yaş meyve ve sebzeler, baharatlar ve baklagiller yanında gül suyu, gül yağı, 

                                                 
376 http//www.tarım.gov.tr.05.03.2005. 
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zeytinyağı ve pamuk ilave edilmiştir. İhracat miktarında büyük artışlar 

gözlenmektedir.   

Küçük Menderes Havzası’nda organik tarım konusunda; Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı, İzmir Tarım İl Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlükleri, Ege İhracatçı 

Birlikleriyle yapılan görüşmelerden maalesef yeterli bilgiler alınamamıştır. Organik 

tarımla ilgili henüz istatistikler, havzada organik tarım yapılan alanlar, bu işle 

uğraşan çiftçi sayısı, başlıca tarım ürünlerinin neler olduğu konusunda ilçe bazında 

ayrıntılı çalışmalar olmadığından, bu konuyla ilgili sağlıklı verilere ulaşılamamıştır.  

Organik tarımla ilgili kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının, Türkiye 

genelinde İzmir’de yoğunluk kazandığı görülür. Tablo 65’de görüldüğü gibi kontrol 

ve sertifikasyon kuruluşlarının İzmir’de toplanması, tarımın yoğun olarak yapıldığı 

Küçük Menderes Havzası’nda organik tarımla ilgili çalışmaların hızlandığını 

göstermektedir. 

Kontrol-Sertifika  

Kuruluşunun Adı 

 

Adresi 

IMO 225.Sokak no:26/2 A Blok 35040 Bornova/İzmir 

ECOCERT-SA Cumhuriyet Cad. No:2/3 35030 Bornova/İzmir 

ETKO 160.Sokak No:13/7 35040 Bornova/İzmir 

SKAL Suvari Cad.No:8-1 Bornova/İzmir 

BCS Mİthatpaşa Cad.No:234/8 Narlıdere/İzmir 

EKO-TAR Adnan menderes Bulvarı Deniz Apt.36/1 

ICEA Mustafa Kemal Paşa Cad. B Blok No:166/2 Bornova/İzmir 

CERES İnönü Cad. No:705 Yunus Emre Apt.Kat 1/1 Poligon-İzmir 
 

Tablo 65: Organik Tarım Kontrol Sertifika Kuruluşları 
 

Ege İhracatçı Birliğinden aldığım bilgiye göre; Küçük Menderes havzası 

sınırları içinde yapılan organik tarım yapılmakta olup, yetiştirilen ürünler (incir, 

üzüm vs.) özellikle Torbalı’da paketlenip yurt dışına ihraç edilmektedir.  
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2.4.1.3. Zirai  Araç ve Gereçler 

Türkiye tarımında uzun yıllar sulama, gübreleme gibi toprak tasarruf edici 

girdiler doğanın verdiği oranda kullanılmaması tarım araç ve gereçleri tarımsal 

teknolojiye hiç girmemiştir. 1950’lerden sonra tarım kesimi bir çok girdileri 

kullanmaya başlamıştır. Kullanılmayan kaynakların üretken alanlara kaydırılmasıyla 

ilgili olarak tarım sektöründe; toprak ve su kaynaklarını geliştirmeye yönelik 

yatırımların yapılması boş arazilerin üretime alınması, modern girdilerden tohumluk, 

ticari gübre, makine, ilaç kullanılması ile çağın gereklerinin yerine getirilmesi 

sonucu, tarımın ekonomik kalkınma üzerindeki olumlu etkilerinde artış 

görülebileceğini söyleyebiliriz377. 

Tarımda kullanılan araç ve gereçlerin sayısının fazlalığı, tarımın entansif 

şartlarda yapıldığının bir göstergesidir. Tarımda makineleşmeyle kullanılan araç ve 

gereçlerin sayısının artması işgücü ve zamandan tasarruf sağlamakla kalmadığı gibi 

aynı zamanda, birim alandan alınan verimin de artmasına neden olduğu bilinen bir 

gerçektir. Küçük Menderes Havzası’nda, ekonominin temeli olan tarım sektöründe 

kullanılan araç ve gereçlerin sayısını gösteren tablolar incelendiğinde; Bayındır, 

Beydağ, Kiraz, Ödemiş, Selçuk, Tire, Torbalı’da son on yılda tarımda kullanılan araç 

ve gereçlerin sayısında artış olduğu görülür.  

Küçük Menderes Havzası’nda kullanılan araç ve gereçlerin sayısında ilkel 

araç ve gereçler grubuna dahil ettiğimiz karasaban, pulluk gibi araçların giderek 

azaldığı sadece Kiraz’da sayılarında artış olduğu görülür. Bu durumu, Kiraz’da 

arazinin engebeli olmasıyla izah edebiliriz. 

                                                 
377 Mustafa Özer, Türkiye Ekonomisi, s.131, 1996, Eskişehir. 
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TARIMSAL ARAÇ VE GEREÇLER 

 1993 2003 
HAYVAN PULLUĞU 1,283 850 
KULAKLI TRAK.PULLUĞU 1,160 1,550 
ARK AÇMA PULLUĞU 400 820 
KÜLTÜVATÖR 340 815 
DİSKLİ TIRMIK 1,210 1,152 
DİLİ TIRMIK 1,106 1,080 
KOMBİKÜRÜM (KAR-TIR) 26 120 
OT TIRMIĞI 20 50 
TRAKTÖRLE ÇEK.ÇAP.M. 1, 015 ―  
ÜNİVERSAL MİBZER 725 820 
PATATES DİKİM MAKİN. 6 25 
KİMYEVİ GÜBRE DAĞITIM MAKİN. 593 800 
FİDE DİKİM MAKİNASI ― 16 
BALYA MAKİNASI 16 40 
HARMAN MAKİNASI 52  ― 
PATATES SÖKME MAKİNESİ 16 30 
TRA ÇEK.ÇAY.BİÇ.MAK 65 60 
OT SLAJ MAKİNASI 35 328 
MISIR SİLAJ MAKİNASI 27 542 
MISIR DANELEME MAKİNASI 5 5 
SELLEKTÖR (SABİT-SEY) 2 4 
YEM HAZIRLAMA MAK. 19 70 
SIRT PULVERİZATÖRÜ 2,055 2,000 
KUYRUK MİL.HAR.PULVE 640 660 
ATOMİZÖR 520 560 
SANTRİFÜJ POMPA 874 170 
MOTOPOMP (ELEKTRİKLİ) 2,235 1,860 
MOTOPOMP (TERMİKİ) 2,510 1,200 
DERİN KUYU POMPA 290 2,226 
YAĞMURLAMA TESİSİ 20 78 
SÜT SAĞ.MAK. (SABİT) 16 64 
SÜT SAĞ.MAK. (SEYYAR) 105 500 
TARIM ARABASI 1,200 1,600 
SU TANKERİ (TAT.TUL) 12 72 
TRAKTÖR DÖRT 1124 BG 56 27 
TRAKTÖR DÖRT 2534 BG 28 49 
TRAKTÖR DÖRT 3550 BG 960 1012 
TRAKTÖR DÖRT 50 BG 215 558  

Tablo 66: Bayındır’da Tarımsal Araçlar ve Gereçler (1993-2003). 
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TARIMSAL ARAÇ VE GEREÇLER 

      1993    2003 
KARASABAN 70 40 
HAYVAN PULLUĞU 480 250 
ARK AÇMA PULLUĞU 302 300 
KÜLTÜVATÖR 28 400 
MERDANE 9 20 
DİSKLİ TIRMIK 284 300 
DİLİ TIRMIK 63 50 
TRAKTÖRLE ÇEK.ÇAP.M. 305   
PATATES DİKİM MAKİN. 15 30 
KİMYEVİ GÜBRE DAĞITIM MAKİN. 30 35 
BALYA MAKİNASI 3  ― 
HARMAN MAKİNASI 9  ― 
PATATES SÖKME MAKİNESİ 20 25 
MISIR SİLAJ MAKİNASI 3 35 
SIRT PULVERİZATÖRÜ 396 450 
KUYRUK MİL.HAR.PULVE 23 20 
ATOMİZÖR 35 80 
SANTRİFÜJ POMPA 50 ―  
MOTOPOMP (ELEKTRİKLİ) 1,307 1,450 
MOTOPOMP (TERMİKİ) 610 80 
DERİN KUYU POMPA 15 600 
YAĞMURLAMA TESİSİ 20  5 
SÜT SAĞ.MAK. (SABİT) 7 100 
SÜT SAĞ.MAK. (SEYYAR) 42 265 
TARIM ARABASI 186 400 
SU TANKERİ (TAT.TUL) 7 20 
TRAKTÖR DÖRT 1124 BG 2 2 
TRAKTÖR DÖRT 2534 BG 25 150 
TRAKTÖR DÖRT 3550 BG 151 180 
TRAKTÖR DÖRT 50 BG 35 70  

Tablo 67: Beydağ’da Tarımsal Araç ve Gereçler (1993-2003). 
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TARIMSAL ARAÇ VE GEREÇLER 

 1993 2003 
KARASABAN 12 220 

HAYVAN PULLUĞU 2,345 1,340 

KULAKLI TRAK.PULLUĞU 510 1,215 

KÜLTÜVATÖR 45 551 

DİLİ TIRMIK 15 45 

PATATES DİKİM MAKİN. 30 200 

KİMYEVİ GÜBRE DAĞITIM MAKİN. 75 127 

HARMAN MAKİNASI 34  ― 

PATATES SÖKME MAKİNESİ 35 135 

SIRT PULVERİZATÖRÜ 555 2,790 

KUYRUK MİL.HAR.PULVE 20  83 

ATOMİZÖR 261 926 

SANTRİFÜJ POMPA 420 30 

MOTOPOMP (ELEKTRİKLİ) 850 876 

DERİN KUYU POMPA 100 460 

YAĞMURLAMA TESİSİ 35 43 

SÜT SAĞ.MAK. (SABİT) ― 72 

SÜT SAĞ.MAK. (SEYYAR) 120 255 

TARIM ARABASI 330 1,132 

TRAKTÖR DÖRT 1124 BG 49  ― 

TRAKTÖR DÖRT 2534 BG 48   

TRAKTÖR DÖRT 3550 BG 140 540 

TRAKTÖR DÖRT 50 BG 175 820 
 

Tablo 68: Kiraz’da Tarımsal Araç ve Gereçler (1993-2003). 
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TARIMSAL ARAÇ VE GEREÇLER 

      1993    2003 
KARASABAN 80 140 
HAYVAN PULLUĞU 1,480 1,200 
KULAKLI TRAK.PULLUĞU 3,200 4,150 
ARK AÇMA PULLUĞU 615 1,300 
KÜLTÜVATÖR 190 720 
DİSKLİ TIRMIK 1,910 2,350 
DİLİ TIRMIK 885 1,120 
TRAKTÖRLE ÇEK.ÇAP.M. 1,180 1,750 
ÜNİVERSAL MİBZER 1,490 1,900 
PATATES DİKİM MAKİN. 660 1,600 
KİMYEVİ GÜBRE DAĞITIM MAKİN. 390 600 
PATATES SÖKME MAKİNESİ 870 1,525 
TRA ÇEK.ÇAY.BİÇ.MAK 13 20 
BALYA MAKİNASI 34 32 
KREMA  MAKİNASI 75 140  
OT SLAJ MAKİNASI 9 40 
MISIR SİLAJ MAKİNASI 11 125 
MISIR DANELEME MAKİNASI 4 2 
SELLEKTÖR (SABİT-SEY) 3 1 
YEM HAZIRLAMA MAK. 11 28 
SIRT PULVERİZATÖRÜ 2,350 2,450 
KUYRUK MİL.HAR.PULVE 335 750 
ATOMİZÖR 590 600 
SANTRİFÜJ POMPA 240  710 
MOTOPOMP (ELEKTRİKLİ) 4,850 6,000 
MOTOPOMP (TERMİKİ) 1,100 90 
DERİN KUYU POMPA 310 3,200 
YAĞMURLAMA TESİSİ 160 10 
SÜT SAĞ.MAK. (SABİT) 45 140 
SÜT SAĞ.MAK. (SEYYAR) 130 900 
TARIM ARABASI 2,650 3,800 
SU TANKERİ (TAT.TUL) 45 20 
TRAKTÖR DÖRT 1124 BG 30 5 
TRAKTÖR DÖRT 2534 BG 470 2,900 
TRAKTÖR DÖRT 3550 BG 1,830 1,115  

Tablo 69: Ödemiş’te Tarımsal Araç ve Gereçler (1993-2003). 
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TARIMSAL ARAÇ VE GEREÇLER 

      1993    2003 
KARASABAN 11 ― 

HAYVAN PULLUĞU 462 350 

KULAKLI TRAK.PULLUĞU 1,272 1,200 

ARK AÇMA PULLUĞU 21 50 

KÜLTÜVATÖR 82 102 

TRAKTÖRLE ÇEK.ÇAP.M. 804  695 

ÜNİVERSAL MİBZER 520 535 

TRAK ÇEK.ÇAY.BİÇ.MAK 4  3 

KİMYEVİ GÜBRE DAĞITIM .MAK. 740 650  

MISIR SİLAJ MAKİNASI 4 11 

MOTORLU PULVERİZATÖR 607 60  

SIRT PULVERİZATÖRÜ 607 666 

KUYRUK MİL.HAR.PULVE 282 300 

ATOMİZÖR 610 500 

SANTRİFÜJ POMPA 72 83 

MOTOPOMP (ELEKTRİKLİ) 234 421 

MOTOPOMP (TERMİKİ) 394 300 

DERİN KUYU POMPA 102 165 

YAĞMURLAMA TESİSİ 8 14 

TARIM ARABASI 800 860 

SU TANKERİ (TAT.TUL) 87 105 

TRAKTÖR DÖRT 1124 BG 8 5 

TRAKTÖR DÖRT 2534 BG 165 140 

TRAKTÖR DÖRT 3550 BG 455 515 

TRAKTÖR DÖRT 50 + BG 182 230 
 

Tablo 70: Selçuk’ta Tarımsal Araç ve Gereçler (1993-2003). 
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TARIMSAL ARAÇ VE GEREÇLER 

 1993 2003 
KARASABAN 126 16 
HAYVAN PULLUĞU 1,390 1,040 
KULAKLI TRAK.PULLUĞU 2,051 2,655 
ARK AÇMA PULLUĞU 2,200 2,400 
DİSKLİ TRAK.PULLUĞU 2,750 20 
KÜLTÜVATÖR 249 320 
DİSKLİ TIRMIK 2,417 2,560 
DİLİ TIRMIK 6,616 6,400 
TRAKTÖRLE ÇEK.ÇAP.M. 4,924  4,664 
ÜNİVERSAL MİBZER 4,739 4,785 
KİMYEVİ GÜBRE DAĞITIM MAKİN. 1,830 1,950 
PATATES SÖKME MAKİNESİ 11 35 
TRA ÇEK.ÇAY.BİÇ.MAK 95 80,000 
BALYA MAKİNASI 63 60 
OT SLAJ MAKİNASI 15 180 
MISIR SİLAJ MAKİNASI 4 310 
MOTORLU PULVERİZATÖR  1,180 1,220 
YEM HAZIRLAMA MAK. 65  ― 
SIRT PULVERİZATÖRÜ 2,100 2,230 
KUYRUK MİL.HAR.PULVE 1,600   
ATOMİZÖR 1,848 2,000 
SANTRİFÜJ POMPA 1,510 1,300 
MOTOPOMP (ELEKTRİKLİ) 610 3,100 
MOTOPOMP (TERMİKİ) 3,150 1,300 
DERİN KUYU POMPA 70 600 
YAĞMURLAMA TESİSİ 31 40 
SÜT SAĞ.MAK. (SABİT) 7 52 
SÜT SAĞ.MAK. (SEYYAR) 150 1,470 
TARIM ARABASI 2,937 3,400 
SU TANKERİ (TAT.TUL) 1,461 1,570 
TRAKTÖR DÖRT 1124 BG 210 210 
TRAKTÖR DÖRT 2534 BG 530 535 
TRAKTÖR DÖRT 3550 BG 1,215 1,375 
TRAKTÖR DÖRT 50 + BG 1,200 1,160  

Tablo 71: Tire’de Tarımsal Araç ve Gereçler (1993-2003). 
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TARIMSAL ARAÇ VE GEREÇLER 

 1993 2003 
HAYVAN PULLUĞU 850 500 
KULAKLI TRAK.PULLUĞU 2,420 2,582 
ARK AÇMA PULLUĞU 140 500 
KÜLTÜVATÖR 190 520 
DİSKLİ TIRMIK 1,545 1,032 
DİLİ TIRMIK 820 1,500 
TRAKTÖRLE ÇEK.ÇAP.M. 1,610   
ÜNİVERSAL MİBZER  ― 1,100 

 KİMYEVİ GÜBRE DAĞITIM MAKİN. 845 950 
TRAK ÇEK.ÇAY.BİÇ.MAK 1,610 20 
BALYA MAKİNASI 16 25 
HARMAN MAKİNASI 6  30 
OT SLAJ MAKİNASI 17 40 
SIRT PULVERİZATÖRÜ 3,080 1,850 
KUYRUK MİL.HAR.PULVE 6,630 1,502 
ATOMİZÖR  430 100 
SANTRİFÜJ POMPA 3,010 350 
MOTOPOMP (ELEKTRİKLİ) 1,016 750 
MOTOPOMP (TERMİKİ) 1,016 270 
DERİN KUYU POMPA 185 1,200 
HAY-TRAK.ÇEK.ARA ÇA ― 1,250 
SÜT SAĞ.MAK. (SABİT) ― 110 
SÜT SAĞ.MAK. (SEYYAR) 46 400 
TARIM ARABASI 2,035 2,300 
SU TANKERİ (TAT.TUL) 740 705 
TRAKTÖR DÖRT 1124 BG 380 50 
TRAKTÖR DÖRT 2534 BG 290 245 
TRAKTÖR DÖRT 3550 BG 335 1,900  

Tablo 72: Torbalı’da Tarımsal Araç ve Gereçler (1993-2003). 
 

Tablolarda dikkati çeken ortak bir özellik; derin kuyu pompa sayılarının 

Küçük Menderes Havzası’nda 1993’den 2003’e kadar geçen on yıl içinde, 1076’dan 

8451’e yükselmesidir. Derin pompa sayısı 1993-2003 yılları arasında; Bayındır’da 

290’dan 2226’ya, Beydağ’da 15’den 600’e, Kiraz’da 100’den 460’a, Ödemiş’te 

310’dan 3200’e, Selçuk’ta 106’dan 165’e, Tire’de 70’den 600’e, Torbalı’da 185’den 

1200’e çıkmıştır. Küçük Menderes Havzası’nda yeraltısuyu; içme, kullanma, tarımda 

sulama ve endüstriyel faaliyetlere yönelik olmak üzere hızla tüketilmektedir. Bu 

sayısal verilerin ortaya koyduğu önemli bir sonuç; Küçük Menderes Havzası’nda 
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yeraltısuyu tüketiminin, yer altı su seviyesini düşürmesine bağlı olarak derin kuyu 

pompaların sayısının hızla artmasıdır. 

Yeraltısu seviyeleri 1967 yılından bu yana, ovanın kuzey ve güney 

kenarlarında önemli miktarlarda (35-40 m) düşümlerin oluştuğu ve bu düşümlerin 

düzenli bir şekilde Küçük Menderes nehri ana kanalına doğru azaldığı gözlenmiştir. 

Kiraz ilçesinin güneydoğusunda yeraltısuyu seviyeleri 15-25 m düşmüştür. Ödemiş 

dolaylarında en fazla düşümler 35-40 m ile ovanın kuzey kenarı boyunca görülmekte 

olup, düşüm değerleri Küçük Menderes nehrine doğru 20-25 m seviyelerine 

azalmaktadır. Torbalı dolaylarında su seviyelerindeki düşümler 30 m’ye 

ulaşmaktadır. Bayındır dolaylarında ovanın kuzey kenarlarında 35 m düşen su 

seviyeleri güneye doğru azalmakta olup düşümler Küçük Menderes nehri civarında 

15-20 m’dir. Sulama sezonu sonunda aşırı çekimlerden dolayı bazı yörelerde, 

örneğin Selçuk ve Pamukyazı’da, yer altı su seviyeleri deniz seviyesinin altına 

düşmektedir .  

Küçük Menderes Havzası akifer sistemi için Ekim 1967-Ekim 1999 arasında 

oluşan yıllık ortalama beslenim miktarı 179.2 hm³/yıl, boşalım miktarı ise 209.7 

hm³/yıl olup, yeraltısuyu rezervinden ortalama 30.5 hm³ bir azalma söz konusudur. 

Bu çizelgede verilen değerler 32 yılın ortalaması olup, yeraltısuyu  beslenim ve 

boşalım miktarları rezerv değişimleri incelendiğinde 1985 yılından sonra yeraltısuyu 

rezervinde hızlı bir azalma olup1996 yılından sonra rezervdeki azalma ortalama 

değerin iki katına (60-70 hm³/yıl) ulaşmıştır. Bu süre içinde Ege Denizine ve Küçük 

Menderes nehrine olan boşalımlar ve buharlaşma-terleme kayıpları yıldan yıla 

azalmakta, suni çekimler ise artmaktadır. Bu durum devam ettiği sürece havzada su 

seviyeleri, dolayısıyla yeraltısuyu rezervindeki eksilmeler artarak devam edecektir378.  

Gerekli tedbirlerin uygulamaya konulmaması halinde; zamanla su temininde 

yaşanması muhtemel güçlükler, beşeri hayatı olumsuz yönde etkileyecektir. 

Türkiye’nin en verimli ve önemli tarım havzalarından biri olan Küçük Menderes 

Havzası’nda, tarımda  sulama için gerekli olan suyun temini konusunda gelecek 
                                                 
378 DSİ, Revize Hidrojeolojik Etütler Kapsamında Küçük Menderes Havzası Yeraltısularının 
İncelenmesi ve Yönetimi, Ankara, 2000, s.186. 
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yıllarda su sıkıntısının yaşanma olasılığı ürkütücüdür. Bu anlamda ziraî hayatın da 

susuzluk gibi  önemli bir tehlikeyle karşı karıya olduğu bilinmelidir.  

Tablolarda görülen ortak bir diğer özellik ise; kimyevi gübre makinelerinde 

görülen artıştır. Öyle ki 1993’den 2003’e gelinceye kimyevi gübre makinelerinin 

sayısı kadar, Bayındır’da 593’den 800’e, Beydağ’da 30’dan 35’e, Kiraz’da 75’den 

127’ye, Ödemiş’te 390’dan 600’e, Tire’de 1830’dan 1950’ye, Torbalı’da 845’den 

950’ye çıkmıştır. Tarımda kimyasal gübrenin kullanılmasında görülen artışa dikkati 

çeken kimyevi gübre makinelerinde ki artışın, özellikle Küçük Menderes nehrinde 

kimyevi gübrelerin neden olduğu kirliliğin yoğun olduğu yerlerde kimyevi gübre 

makinelerindeki artışın paralel bir  artış seyri  izlediği söylenebilir.  

Tablolarda, süt sağma makinelerinde görülen artış da dikkate değerdir. Süt 

sağma makineleri 1993’den 2003’e gelinceye kadar; Bayındır’da 121’den 564’e, 

Beydağ’da 49’dan 365’e, Kiraz’da 120’den 327’ye, Ödemiş’te 175’den 1040’a, 

Tire’de 157’den 1522’ye, Torbalı’da 46’dan 510’a çıkmıştır. Bu artışın Küçük 

Menderes Havzası’nda özellikle hayvan sayısı ve süt üretiminde 1993 ile 2003 

arasında arşta paralel bir değişim gösterdiği izlenir. Özellikle sığır (kültür), sığır 

(melez) sayılarının ve süt üretiminin havza genelinde artısına paralel süt sağma 

makinelerinde da artış görülür.  

Tarımda kullanılan vazgeçilmez tarım araçlarımızın başında gelen traktör 

sayılarında ise havza genelinde artış olduğu görülür. 1993’den 2003’e gelinceye 

kadar traktör sayısı; Bayındır’da 1259’dan 1646’ya, Beydağ’da 238’den 402’ye, 

Kiraz’da 412’den 1360’a, Ödemiş’te 2330’dan 4020’ye, Selçuk’ta 810’dan 890’a, 

Tire’de 3155’den 3280’e, Torbalı’da 1005’den 2195’e çıkmıştır. 

Tarım arabası sayısı 1993’den 2003’e gelinceye kadar; Bayındır’da 1200’den 

1600’e, Beydağ’da 186’dan 400’e, Kiraz’da 330’dan 1132’ye, Ödemiş’te 2650’den 

3800’e, Selçuk’ta 800’den 860’a, Tire’de 2937’den 3400’e, Torbalı’da 2035’den 

2300’e çıkmıştır.  

Küçük Menderes Havzası’nda patates ekiminin önem kazanmasına bağlı 

olarak patates dikme ve sökme makinelerinde artış olduğu görülür. Patates dikme 
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makinesi sayısı 1993’den 2003’e kadar Bayındır’da 6’dan 25’e, Beydağ’da 15’den 

30’a, Kiraz’da 30’dan 200’e, Ödemiş’te 660’dan 1600’e çıkmıştır. Patates sökme 

makinesi ise Bayındır’da 16’dan 30’a, Beydağ’da 20’den 25’e, Kiraz’da 35’den 

135’e, Ödemiş’te 870’den 1525’e, Torbalı’da ise 11’den 35’e çıkmıştır. 

Sonuç olarak Küçük Menderes Havzası’nda; tarımsal araç ve gereçlerin 

sayısında artış olduğu ve tarımın entansif şartlarda yapıldığı görülür.  

2.4.2. HAYVANCILIK 

Hayvancılık, Türkiye’nin dengeli beslenmesinin temel dayanağı olduğu gibi 

önemli bir gelir kaynağıdır. Tarım sektörü içinde, hayvancılıktan elde edilen gelir 

payı, kalkınan ülkelerde % 50’nin üzerinde olurken ülkemizde % 25-30 

dolayındadır379. Ülkemizde iklim, toprak, bitki çeşitliliği yanında hayvan cinsleri de 

çeşitlidir. Tarımsal uğraşı yanında hayvancılık, ikinci bir gelir kaynağıdır. Küçük 

Menderes Havzası’nda hayvancılık, tarımın yanında bir diğer ekonomik faaliyet 

olarak karşımıza çıkar. Görülüyor ki; sadece hayvancılıkla geçinenlerin oranı 

oldukça düşüktür. Ayrıca, mer’a ve otlakların nüfusun artışına paralele giderek 

daralması, hayvancılık yapılacak alanların da giderek azalmasına neden olmuştur. 

Anadolu’da hayvancılığın geçmişi oldukça eskidir; Orta Asya’dan batıya göç 

ederek bölgeye gelen Oğuz Türkleri, göçebe olarak yaylak ve kışlaklar arasında 

ritmik hareketlerle hayvan yetiştirmeye başlamışlar. Selçuklular, Beylikler ve 

Osmanlı İmparatorluğuna kadar devam eden göçebe hayvancılık, daha önce 

bahsedilen sebebler dolayısıyla, aşiretler iskana tabi tutulmuş ve göçebe hayvancılık 

yerini yerleşik ziraate bırakmıştır.  

Küçük Menderes Havzası’nda hayvancılık; genelde ziraatle birlikte 

yapılmaktadır. Halkın besin ihtiyaçlarını karşılamak, gücünden yararlanmak veya 

ziraat şartlarının güç olduğu bazı yerleşmelerde geçim için yapılmaktadır. Bu durum 

ovalık kısımlardaki yerleşmelerle, daha yükseklerde bulunan yerleşmeler arasında 

farklılıkların olmasına neden olmuştur. Yüksek kesimlerdeki meraların varlığı, mera 

                                                 
379 Koray Başol, Türkiye Ekonomisi, Eskişehir, 1996, s.144. 
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hayvancılığının yapılmasına imkan verirken ovalık alanda ise ahır hayvancılığının 

gelişmesini sağlamıştır. Araştırma alanında entansif hayvancılığın gelişimini diğer 

bir deyişle ahır hayvancılığının gelişimin engelleyen önemli bir engel yem fiatlarının 

yüksek oluşudur. Ayrıca, araştırma alanında otlaklar, ziraat için elverişli olmayan, 

sarp ve eğimli arazilerde, ovalık alanda ise tarım dışı engebeli alanlar üzerinde 

bulunmaktadır. Özellikle, Ödemiş’de çayır mera alanlarının geniş yer tutması 

nedeniyle hayvancılık önemini arttırmıştır.  

Hayvancılık, hemen hemen bütün köylerde yapılmaktadır. Hayvancılık 

faaliyetlerini, küçükbaş hayvancılık, büyükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, 

ipekböcekçiliği, arıcılık olarak sınıflandırmak mümkündür.  

Küçük Menderes Havzası’nda, hayvan sayısını gösteren tablolar 

incelendiğinde; at sayısının Beydağ ve Kiraz’da arttığı, diğer yerlerde azaldığı, deve, 

eşek, katır havza genelinde azalmış, tarım makinelerinin az olduğu, yüksek platoluk 

alanlardaki köylerde bulunmakla beraber sadece Beydağ’da sayıları artmıştır, keçi 

(kıl) Bayındır’da artarken diğer yerlerde hızla azalmış; Beydağ, Kiraz ve Selçuk’ta 

koyun (yerli) artmış; sığır (kültür) Bayındır, Kiraz, Ödemiş’te hızla artmış, 

diğerlerinde azalmıştır. Beydağ, Kiraz, Tire, Torbalı’da sığır (melez) artmış diğer 

yerlerde azalmıştır. Sığır (yerli) sayısı havzanın tümünde azalmıştı hatta Beydağ ve 

Torbalı’da hiç yoktur. 



 

 351

1993 BAYINDIR BEYDAĞ KİRAZ ÖDEMİŞ SELÇUK TİRE TORBALI
AT 

 1,290 292 53 1,150 670 800 1,272
DEVE 

 8 2,140 2,332 5 5 15 47
EŞEK 

 720 8 35 1,100 527 950 2,828
KATIR 

 20 1,518 2,600 36 40 90 32
KEÇİ 
(KIL) 5,020 7,600 33,000 5,800 4,800 5,000 15,000

KOYUN 
(YERLİ) 17,640 54 72 59,000 4,486 26,000 22,700

SIĞIR 
(KÜLTÜR) 7,200 1,764 1,540 62 23 4,550 7,580

SIĞIR 
(MELEZ) 9,700 4,528 7,900 24,200 2,317 15,500 2,600

SIĞIR 
(YERLİ) 1,400 419 7,800 6,000 654 3,000 800,000  

Tablo 73: Küçük Menderes Havzası’nda Hayvan Sayısı (1993). 
 

2003 BAYINDIR BEYDAĞ KİRAZ ÖDEMİŞ SELÇUK TİRE TORBALI

AT 
              

905 375 510 910 430 780 585

DEVE 
 
 795 1 2 15 8

EŞEK 
700 

 1,536 27 650 210 1,050 508

KATIR 
55 

 14 27 4 20 70 11
KEÇİ 
(KIL) 5,600 322 4,000 7,000 1,240 2,860 7,450

KOYUN 
(YERLİ) 14,975 7,200 31,200 52,650 4,700 21,820 16,600

SIĞIR 
(KÜLTÜR) 15,050 378 8,800 35,685 84 13,860 1,697

SIĞIR 
(MELEZ) 1,960 6,683 9,370 7,125 1,790 18,010 10,240

SIĞIR 
(YERLİ) 915 1,220 1,547 65 1,290  

Tablo 74: Küçük Menderes Havzası’nda Hayvan Sayısı (2003). 
 

Yıllardan beri her fırsatta yem kaynaklarının yetersizliği nedeni ile hayvansal 

üretimde istenilen düzeye ulaşılamamasından şikayet edilmektedir. Yapılan 

çalışmalar ve gösterilen gayretler de bu konudaki arayışı sergilemektedir. En önemli 
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kaba yem kaynağımız çayır meralar, aşırı ve zamansız otlatma nedeni ile elden çıkma 

aşamasına gelmiştir. Bu alanlarımızdaki otlatma yoğunluğunu azaltmak amacıyla 

yem bitkileri tarımına ağırlık verilmiştir. Hayvansal üretimi artırma yolunda verim 

potansiyelleri düşük olan yerli ırklarımız giderek azalmıştır. Bunun yanında kültür 

ırkı ithali yoğunluk kazanmıştır. Ne yazık ki gösterilen tüm bu gayretlere rağmen 

hayvansal üretimde arzu edilen seviyeye ulaşılamamıştır. Ülkemiz hayvan 

varlığımıza baktığımızda, özellikle Ege ve Marmara Bölgelerindeki mevcut 

hayvanların % 90’nın kültür ırkı ve melezi olduğu görülmektedir. Ancak söz konusu 

bölgelerin çayır mera, yem bitkileri alanı ve üretimleri incelendiğinde ihtiyacı 

karşılamaktan uzak olduğu görülmektedir. Hayvanların toplam kaba yem ihtiyacı 

ülke düzeyinde ele alındığında, çayır mera ve yem bitkilerinden sağlanan bölümün % 

25,98, tarla tarımı artıklarından karşılanan bölümün ise % 43,51 düzeyindedir. 

Yüksek verimli kültür ırklarından maksimum verimin alınabilmesi iyi bir besleme ile 

mümkündür . 

Ülke düzeyinde mevcut hayvanların tümü kültür ırkı olsa da mevcut kaba 

yem üretimimiz karşısında alacağımız verim yine değişmeyecektir. Üreticilerimiz 

kaba yem sıkıntısının yaşandığı dönemlerde genelde hayvanlarını zorunlu olarak, 

besin maddesi içeriği düşük tahıl samanı ile beslemektedir. Bunun yanında taze ve 

suca zengin, karbonhidrat içeriği yüksek yem bitkilerinin parçalandıktan sonra 

havasız ortamda belirli bir süre bekletildikten sonra elde edilen ve silaj adı verilen 

kaba yem de tercih edilmeye başlanmıştır. Silaj, besin maddelerindeki değer kaybını 

en aza indiren su içeriği yüksek kaba yem özelliği ile tarımı ileri ülkelerde yoğun 

olarak kullanılmaktadır. 

Ülkemizde ise gerek alışkanlıklar gerekse bilgi eksikliği dolayısı ile silaja 

gereken önem verilmemiştir. Aslında bu uygulama milattan önceye dayanmaktadır. 

Silajın sağladığı yararları özetlemek gerekirse; kaba yemlerin silo edilerek 

saklanmasında, kurutularak yığın yapılmasına oranla daha az iş gücüne gereksinim 

duyulur. Ayrıca kış döneminde ihtiyaç duyulan kaba yem daha az bir emekle elde 

edilebilir. Kurutma problemi bulunan Karadeniz Bölgesi gibi yörelerde silaj uygun 

bir depolama yöntemidir. Kısa süreli güneşli, açık ve rüzgarlı ortamlar besleme 
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değeri yüksek silaj için yeterlidir. Bu uygulama ile yem ve hayvansal ürün kaybı da 

önlenmektedir. Yeşil yemlerin bulunmadığı özellikle kış aylarında, hayvanların su 

bakımından zengin ve kaliteli yem ihtiyacı karşılanmaktadır. Yapay kurutma 

yöntemi dışındaki diğer muhafaza yöntemlerine göre yemlerin fermantasyon yolu ile 

saklanması besin maddelerindeki kaybı önler. 

Her türlü yeşil yemden silaj yapmak mümkündür. Fakat bu amaçla en fazla 

kullanılan bitkiler mısır, sorgum, sudanotu, sorgum-sudanotu melezi, fiğ-tahıl 

karışımları, İtalyan çimi, arpa, buğday hasılları, ayçiçeği vb bitkilerdir. Silaj üretimi 

amacı ile çoğunlukla tercih edilen bitkiler yanında yonca, yanında doğal çayırlardan 

da yararlanmak mümkündür. Baklagil yem bitkilerinde protein oranı fazla, 

karbonhidrat içeriği az olduğu için, silolanmaları sırasında karbonhidratça zengin 

katkı maddelerine gerek vardır. Örneğin patates, şeker pancarı yaprağı, şeker endüstri 

artığı posaları, hayvan pancarı yaprakları ve konserve sanayi artıkları da silolanarak 

hayvan beslenmesinde kullanılabilir. Küçük Menderes Havzası’nda, son yıllarda silaj 

hayvan besiciliğinde giderek önemini artırmaktadır. Havzada, tarımsal araç ve 

gereçlerin sayılarını gösteren tablodan hatırlayacağımız üzere, özellikle mısır silaj 

makinelerinin sayısının sayısı hızla artmaktadır. Özellikle, Bayındır’da 1993’den 

2003’e kadar geçen on sene zarfında mısır silaj makinesi sayısı, 27’den 542’ye, ot 

silaj makinesi 35’den 328’e yükselmiş; Ödemiş’te mısır silaj makinesi sayısı,11’den 

125’e, ot silaj makinesi 9’dan 40’a, Selçuk’ta mısır silaj makinesi sayısı 4’den 11’e, 

Tire’de mısır silaj makinesi sayısı 4’den 310’a, ot silaj makinesi 15’den 180’e, 

Torbalı’da ot silaj makinesi 17’den 40’a yükselmiştir.  

Aşağıdaki tabloda ise; Küçük Menderes Havzası’ndaki hayvan sayısı ve süt 

üretimi 1993 ve 2003 yılları itibarıyla verilmiştir. 
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İlçe 
 

Cins 
 

Hayvan 
Sayısı 
1993 

Süt 
Üretimi 

1993 

Hayvan 
Sayısı 
2003 

Süt 
Üretimi 

2003 
BAYINDIR Keçi (Kıl) 2,381 278,52 2,225 213,62

  Koyun (Yerli) 7,500 525,00 6,952 695,20
  Sığır (Kültür) 3,040 12,062.72 10,240 26,091.52
  Sığır (Melez)) 5,040 13,986.00 824 1,764.18
  Sığır (Yerli) 720 677.52 420 421,26

BEYDAĞ Keçi (Kıl) 794 92.84 135 12,92
  Koyun (Yerli) 3,876 271,32 4,440 444,00
  Manda 15 8,52 ― ―
  Sığır (Kültür) 972 3,856.90 186 474,95
  Sığır (Melez) 2,894 8,031.96 3,304 7,073.86
  Sığır (Yerli) 54 51,19 ― ―

KİRAZ Keçi (Kıl) 1,380 161,46 1,604 154.01
  Koyun (Yerli) 18,000 1,260.00 13,600 1,360.00
  Manda 27 15.72 ― ―
  Sığır (Kültür) 800 3,174.40 3,800 9,682.40
  Sığır (Melez) 4,800 13,320.00 4,120 8,820.92
  Sığır (Yerli) 4,000 3,764.00 648 649,94

ÖDEMİŞ Keçi (Kıl) 3,105 363.29 2,139 205,34
  Koyun (Yerli) 27,000 1,890.00 25,300 2,530.00
  Manda 26 15,7 ― ―
  Sığır (Kültür) 10,488 41,616.38 18,000 45,564.00
  Sığır (Melez) 2,784 7,725.60 3,280 7,022.48
  Sığır (Yerli) 1,440 1,355.04 644,000 645.93

SELÇUK Keçi (Kıl) 2,591 303,14 545 52.33
  Koyun (Yerli) 2,129 149,02 1,996 199,60

  
Koyun 

(Merinos) ― ― 14 0,86
  Sığır (Kültür) 8 31.74 42 106,00
  Sığır (Melez) 1,456 4,040.40 1,029 2,202.66
  Sığır (Yerli) 256 240,90 28 28,08

TİRE Keçi (Kıl) 2,070 242,19 1,125 107,97
  Koyun (Yerli) 9,720 680,40 9,720 972.00
  Sığır (Kültür) 2,416 9,586.69 6,240 15,899.52
  Sığır (Melez) 8,160 22,644.00 8,480 18,155.68
  Sığır (Yerli) 1,520 1,430.32 616 617,85

TORBALI Keçi (Kıl) 5,865 686,21 3,071 294,77
  Koyun (Yerli) 8,940 625,80 8,120 812,00
  Sığır (Kültür) 4,160 16,506.88 880 2,242.24
  Sığır (Melez) 960 2,664.00 3,672 7,861.75  

Tablo 75: Küçük Menderes Havzası’nda Hayvan Sayısı ve Süt Üretimi (1993-2003) 
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Tabloda görüldüğü gibi; Bayındır’da 1993’den 2003’e gelinceye kadar, sığır 

(kültür) sayısı ve süt üretiminde hızlı bir yükseliş olmuştur. Beydağ’da, koyun (yerli) 

ve sığır (melez) hayvan sayıları ve süt üretiminde artış olduğu görülmektedir. 

Ödemiş’te sığır (kültür) hayvan sayısı ve süt üretimi artmış, Tire’de sığır (kültür), 

Torbalı’da sığır (melez) hayvan sayısı ve süt üretimi artış göstermiştir 

Küçük Menderes Havzasında Üretilen Hayvansal 
Ürünler

Süt
Kırmızı Et
Beyaz Et
Yapağı
Keçi Kılı
Bal
Balmumu
Yumurta (1000adet)

 
Şekil 90: Küçük Menderes Havzası’nda Üretilen Hayvansal Ürünler380. 

 

Şekilde görüldüğü gibi Küçük Menderes Havzası’nda hayvansal ürünlerin 

başında, süt üretimi başta gelir. Üretilen süt; peynircilik, yağ ve yoğurt üretiminde 

kullanılmaktadır. Ayrıca kümes hayvancılığı, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıktan 

elde edilen hayvansal ürünlerin dışında arıcılıktan elde edilen ürünler giderek önem 

kazanmaya başlamıştır. Ancak, Küçük Menderes Havzası’nda süt üretimi oldukça 

yüksek değerlere sahip olmakla beraber havzada işlenemeyen sütler, Marmara 

bölgesinde, Trakya ve İstanbul’a işlenmek üzere gönderilmektedir. Bayındır, kendi 

damızlıklarını yetiştirmektedir. Havzada, modern süt işleme tesislerinin acilen 

yapılması bu konuda önemli bir açığı kapatacaktır.  

                                                 
380 İzmir Tarım İl Müdürlüğü, (2002). 
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ET 
ÜRETİMİ 

(YIL) BAYINDIR BEYDAĞ KİRAZ ÖDEMİŞ SELÇUK TİRE TORBALI 
1993 94.6 63.2 71.7 359.2 82.4 320.8 89.8 
2003 86.4 17.1 30.1 183.6 313.5 263.5 122.8  

Tablo 76: Küçük Menderes Havzası’nda Et Üretimi 1993 ve 2004 Yıllarına Göre 
(Ton). 

 

DERİ 
ÜRETİMİ BAYINDIR BEYDAĞ KİRAZ ÖDEMİŞ SELÇUK TİRE TORBALI

1993 2,126 773 1,576 4,886 2,262 6,500 3,792 
2003 3,292 869 1,487 6,059 5,510 6,324 3,653  

Tablo 77: Küçük Menderes Havzası’nda Deri Üretimi (Adet). 
 

YÜN 
ÜRETİMİ BAYINDIR BEYDAĞ KİRAZ ÖDEMİŞ SELÇUK TİRE TORBALI 

1993 21,440 8,870 35,100 63,900 9,009 29,100 33,500 
2003 19,325 7,457 33,900 56,400 5,742 23,680 22,150  

Tablo 78: Küçük Menderes Havzası’nda Yün Üretimi (Ton). 
 

Küçük Menderes Havzası’nda deri üretimini gösteren tablo incelendiğinde; 

Bayındır, Beydağ, Ödemiş, Selçuk, Torbalı’da 1993’den 2003’e gelinceye kadar 

geçen on sene zarfında artış görülmüştür. Özellikle Selçuk’ta ki artışı turizme 

yönelik olarak değerlendirebiliriz.  

Yün üretiminde ise; havza genelinde düşmeler olmuştur. Havzada yün 

üretiminin gösterdiği 1993’den 2003’ e gelinceye kadar görülen bu düşmeleri koyun 

sayılarının da havza genelinde azalmış olmasına bağlayabiliriz.  

Küçük Menderes Havzası’nda arıcılığa değinmeden önce, Türkiye’de arıcılık 

konusuna genel olarak bakacak olursak arıcılık, Anadolu insanının bir geleneği 

olarak ülkemizde çok eski dönemlerden beri yapılmaktadır. Çok eski bir geçmişe 

sahip olmasına karşın arıcılığın gelişmesi bilim ve teknolojideki ilerlemelere bağlı 

olarak son yüzyıllarda olmuştur. Diğer üretim dallarında da olduğu gibi arıcılıkta 

amaç en az masrafla en yüksek gelirin sağlanmasıdır. 
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Türkiye'nin ekolojik ve sosyo-ekonomik yapısı gereği, ülkemizin her yerinde 

arıcılık yapılabilirken sırasıyla Ege, Karadeniz ve Akdeniz Bölgeleri gerek kovan 

varlığı gerekse üretim payı bakımından arıcılık için en önemli bölgelerimizdir. 

Türkiye bal üretiminin yaklaşık yarısı bu üç bölgemizde gerçekleşmektedir. Bal 

üretimi bakımından sırasıyla ilk on ilimiz; Muğla, Ordu, Adana, Aydın, Sivas, 

Antalya, İzmir, İçel, Erzincan ve Samsun olup ülkemiz bal üretiminin yaklaşık yarısı 

bu illerimizde üretilmektedir. 

Bal arıları; bal, balmumu, arı sütü, arı zehiri, polen  gibi insan sağlığı ve 

beslenmesi yönünden son derece değerli ürünleri üretmesi ve toplaması yanında 

doğal ve tarımı yapılan bitkilerde sağladığı tozlaşma hizmetleri ile de doğal denge ve 

tarımsal üretimde hayati öneme sahiptirler. Bu sebeple, bal arıları hem yukarıda 

sıralanan değerli ürünleri hem de bitkisel üretimde ürün miktarının ve kalitesinin 

artırılması amacıyla tüm dünya üzerinde kullanılmakta ve bal arılarından önemli 

yararlar elde edilmektedir. 

Arıcılık, bir tarım ülkesi olan ve nüfusunun yaklaşık yarısı köylerde yaşayan 

ülkemiz için ayrı bir önem arz eder. Toprağı olmayan veya az topraklı, orman içi ve 

kenarı köylerde yaşayan vatandaşlara en kolay iş ve kazanç imkanı yaratmanın yolu 

arıcılıktan geçmektedir. Çünkü arıcılık; toprağa bağımlı değildir, başlangıç için fazla 

sermayeye ihtiyaç duyulmadan bay-bayan, genç-yaşlı, eğitimli-eğitimsiz gibi 

toplumun her bireyi tarafından yapılabilir ve bir yıl gibi kısa bir süre içinde gelir 

getirmeye başlar. Bu özellikleri ve tarımda en ucuz istihdam yaratması nedeniyle 

arıcılık günümüzün en önemli tarımsal faaliyetleri içinde yer almaktadır. 

Diğer yandan, ülkemizin çok zengin bir bitki örtüsüne ve farklı iklim 

kuşaklarına sahip oluşu arıcılığımızın gelişmesine önemli katkılarda bulunmaktadır. 

Ayrıca, Türkiye hem kovan varlığı hem de bal üretimi bakımından Dünyada 4. sırada 

bulunmaktadır ki bu da oldukça olumlu bir gelişmedir. Yıllık bal ve balmumu 

üretimi, ulusal ekonomimize önemli katkılar sağlamıştır . 

Küçük Menderes Havzası’nda da arıcılık, ülkemizde ki gelişmeye paralel bir 

seyir izlenmiştir. Son yıllarda hızla artan arıcılık özellikle Ödemiş’in, Tosunlar 
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köyünde, Bayındır’ın 28 köyünde, Tire ve Torbalı’nın birçok köylerinde arıcılık 

yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi; eski kovan 

sayıları hızla azalırken yeni kovan sayıları artmaktadır. Arıcılıkla uğraşan köy 

sayıları azalırken, 1993’den 2003’e gelinceye kadar bal üretiminin arttığı görülür. 

Bal üretiminde özellikle Ödemiş ve Tire’de artışlar dikkat çekicidir. 

 

KÖY 
SAYISI 

1993  2003 

 
 

 
ESKİ 

KOVAN 
 1993      2003 

YENİ 
KOVAN 

1993       2003 

BAL  
ÜRETİM    

(TON) 
 1993     2003 

 
BALMUMU 

 ÜRETİM (TON)
 1993    2003         

BAYINDIR 34 28 2,400 700 7,900 4,400 103.0 105.0 5,0 2,30

BEYDAĞ 11 4 0 18 750 400 5.0 4,5 0.0 0,4

KİRAZ 12 14 100 0 950 1,350 17.0 10,5 0.0 0.0

ÖDEMİŞ 44 45 0 0 9,400 15,00 75.0 150.0 11.0 0.0

SELÇUK 7 8 0 0 3,500 3,700 20.0 22,2 1.0 0.9

TİRE 46 25 2,600 1,000 15,300 17,000 200.0 255.0 26.0 22.0

TORBALI 22 25 0 0 11,200 10,000 130.0 148.0 5.0 3.0
 

Tablo 79: Küçük Menderes Havzası’nda Bal  ve Balmumu Üretimi (1993 ve 2003). 
 

Hızla gelişmekte olan kitle iletişim araçlarının toplumun hemen tüm 

kesimlerine ulaşması ile dengeli ve yeterli beslenme bilinci gelişmiştir. Bugünün 

ekonomik koşulları ve nüfus artışı dikkate alındığında hayvansal protein (besin) 

açığını en iyi kapatacak sektörün başında kümes hayvancılığı, bununda en gelişmiş 

dalı tavukçuluk gelmektedir. Tüketime bakıldığında Türkiye'nin geride olduğu 

anlaşılmaktadır. Üretim yetersiz olup hem de işletmelerin çoğunluğunu küçük 

kapasiteli işletmeler oluşturmaktadır.  

Bundan dolayı oluşan sorunları 5 grubta toplayabiliriz.  

1- Üretimde karşılaşılan sorunlar: Bunların başında düzenli kayıt tutmama ve 

damızlık sorunu gelmektedir. 

2- Yem sorunu: Tavukçuluk sektöründe maliyetin çoğunu yem masrafları 

oluşturur.  
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3- Hastalık sorunu: Sayıca yetersiz bölgesel teşhis laboratuarlarının sayısı 

arttırılmalıdır.  

4- Alet - Ekipman sorunu: Tavukçuluğun ilk yatırım maliyetleri yüksek 

olmaktadır.  

5- Pazarlama ve Organizasyon sorunu: Gerek üretimde gerekse tüketimde 

istikrarın sağlanabilmesi için çözümlenmesi gerekmektedir .  

Pazarlama planının olmayışı, ürünlerini depolama problemleri (soğuk hava 

depolarının yetersizliği), fiyatlardaki istikrarsızlıklar, bu dalda bilhassa yumurta 

endüstrisinin kurulmamış olması pazarlama sorunlarını oluşturmaktadır. Üreticilerin 

kooperatif ve birlikler şeklinde yurt çapında örgütlenememeleri nedeniyle de 

organizasyon sorunları ortaya çıkmaktadır. Bu sorunları en aza indirmek için 

üretimin planlanması, verimliliğin yükseltilmesi, üretim maliyetinin düşürülmesi, 

kalitenin yükseltilmesi, pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir 

Ülkemizin tarımsal potansiyeli daha fazla süt, yumurta ve tavuk eti üretmeye 

uygun olup, mevcut işletmelerimizin kapasite durumu da buna elverişlidir. Ancak, 

daha önce söylediğimiz gibi yeterince tüketim alışkanlığı bulunmaması nedeniyle 

süt, yumurta ve tavuk eti üretimi artırıldığında yeterince talep olmaması nedeniyle 

maliyetin çok altındaki fiyatlarla ürün satışı söz konusu olmakta ve neticede zarar 

eden işletmeler üretimlerini azaltmak zorunda kaldığından, azalan üretim fiyatların 

tekrar yükselmesine neden olmakta ve ucuz dönemlerde bu değerli ürünleri yeterince 

tüketmeyen tüketiciler, daha sonra bu ürünleri daha pahalıya almak zorunda 

kaldıkları için kendi kendilerini cezalandırmaktadırlar.  

Halbuki kaliteli ve dengeli beslenme, sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yaşamın 

temini için hiçbir zaman vazgeçemeyeceğimiz ve taviz veremeyeceğimiz bir prensip 

olarak kabul edilmelidir. Zira; bol miktarda süt içip, yumurta ve tavuk eti yiyerek 

sağladığımız kaliteli ve dengeli beslenme, yeterli fiziki güce ve sağlık şartlarına 

sahip olmamız ve beyin gücümüzü yüksek tutmamız bakımından hayati bir önem arz 

etmektedir.  
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Türkiye, insanlarını beslemede yeterli olan, dünyadaki sayılı ülkelerden 

biridir. Ancak bütün insanlarımızın iyi beslendiğinden, yani yeterli ve dengeli 

beslendiğinden söz etmek mümkün değildir.  

Ülkeye ve insanlığa yararlı olacak, sağlıklı, beyin gücü yüksek nesiller 

yetiştirmenin yolu; yeterli ve dengeli beslenmeden geçer. Bu da alınan gıdaların, 

istenen oranlarda hayvansal ürünleri içermesiyle sağlanır, ülkemiz hayvansal gıda 

tüketiminde gelişmiş ülkelerin hayli gerisindedir.  

Yeterli ve dengeli beslenmenin vazgeçilmez unsurları olan hayvansal gıda 

maddelerinin içerdikleri yağ ve kolesterol nedeniyle, bazı sağlık sorunlarına neden 

oldukları bilinmektedir. Özellikle kırmızı etlerin neden oldukları sağlık sorunları, 

insanların yeterli ve dengeli beslenmesinde, araştırmacıları alternatif arayışına sevk 

etmiştir. Sağlık sorunlarını ortadan kaldıran, yeterli ve dengeli beslenmeyi  sorunsuz 

olarak sağlayan alternatif gıda maddeleri tavuk eti ve yumurta  olarak bulunmuştur.  

Ancak gelişmiş ülkelerde yüksek ve giderek artan oranlarda tüketilen tavuk 

eti ve yumurta ülkemizde yeterince bilinmemekte ve tüketilmemektedir. Küçük 

Menderes Havzası’nda ise; Bayındır, Ödemiş ve Kiraz’da 1993’den 2003 yılına 

gelinceye kadar yumurta sayılarında artış olduğu görülmektedir. 

 
YUMURTA SAYISI 

1993       (1000ADET)     2003 
BAYINDIR 6,600 9,600 
BEYDAĞ 2,380 1,085 
KİRAZ 2,940 4,500 
ÖDEMİŞ 7,040 8,000 
SELÇUK 325,000 1,125 
TİRE 900,000 3,600 
TORBALI 160,000 29,280  

Tablo 80: Küçük Menderes Havzası’nda Yumurta Sayısı381. 
 

                                                 
381 DİE. 
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Bilinen hayvansal protein kaynaklarına alternatif olması ve ülkemizin 

hayvansal protein açığının kapatılmasına katkıda bulunması amacıyla, her yönüyle 

ekonomik bir kanatlı hayvan olan devekuşu yetiştiriciliği giderek önemli olmaktadır. 

Bayındır’a 3-4 km uzaklıkta bulunan deve kuşu çiftliği 2000 yılında kurulmuştur. 

Türkiye’de 800 çiftlikten biri olup 66 deve kuşu kapasitelidir.  

Hayvancılığımızın gelişimi istenilen ve beklenilen düzeyde olmayıp, bu 

konuda  çalışmalara hız verilmelidir. Hayvan varlığımızın büyük bir bölümünün 

düşük yerli ırktan olması, yem üretiminin yetersiz olması, bakım ve beslenme 

konusunda bilgi noksanlığı verimin düşük olmasına neden olmaktadır. Yerli ırkın 

ıslah edilmesi, yem üretiminin ve tüketiminin artırılması sağlanmalı, hayvan bakımı 

ve beslenmesi konusunda üreticiler bilgilendirilmelidir. Ayrıca artan nüfusun 

hayvansal kaynaklı protein açığının kapatılmasında tavukçuluk ürünleri önemli bir 

kaynak olarak görülmektedir. Bu yüzden tavukçuluk ve arıcılık havzada  önemini 

artırmalıdır.  

Son olarak havzada önemli bir yer tutmamakla beraber balıkçılıktan kısaca 

söz etmek gerekirse; Barutçu ve Gebekirse gölleri çevresi sazlıklarla kaplı olup bu 

göllerde balıkçılık yapılmaktadır. Bu iki gölde 12 tür balık bulunmakla beraber 1500 

hektarlık delta göç sırasında konaklayan küçük karabataklar sayesinde Önemli Kuş 

Alanı statüsüne sahibtir. Ayrıca, Ödemiş’de Gölcük gölünde bir zamanlar oldukça 

çok çeşit balık avlanırken günümüzde çeşit azalmış ve balıkçılık önemini yitirmiştir.  
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2.4.3. SANAYİ 

Sanayi, günümüzde bütün ülkelerde en önemli ekonomik faaliyetlerden 

biridir. Türkiye’de sanayileşme hareketleri 1923 İzmir İktisat Kongresi ile 

başlamıştır. Kongrede sanayi sektörü ile ilgili önemli kararlar alındığı gibi, izlenecek 

sanayi politikasının da esasları ve ilkeleri de belirlenmiştir. 1923 ile 1950 yılları 

arasında daha çok devletin olanakları ile çeşitli sanayi kuruluşları kurulmuştur. 

1950’lerden sonra ekonomide özel sektörün yeri ve rolü artmıştır. 1960 yılından 

sonra Türkiye ekonomisinde sanayi sektörünün payı daha da artmıştır. 1923 ile 

1973’e kadar geçen 50 yıllık dönemde Türkiye ekonomisi önemli yapısal 

değişikliklerle tarıma dayalı ekonomi görünümünden sanayileşen gelişmekte olan 

ülkeler sınıfına girmiştir. Son yıllarda tarım sektörünün Milli Gelirdeki payı 

gerilerken sanayi sektörünün payı giderek yükselmiştir 382.  

Küçük Menderes Havzası’nda genellikle tarım ürünlerine dayalı gıda 

sanayisinin gelişmiş olduğu gözlenir. Bilindiği gibi; sanayi faaliyetlerinin kuruluş 

yerlerini etkileyen faktörlerin başında ulaşım kolaylığı, pazar olanakları, hammadde 

temini, ucuz arsa temini, enerji temini gelmektedir. Bu açıdan ele aldığımızda 

havzada en avantajlı durumda olan Torbalı ilçesinde sanayi faaliyetlerinin yoğunluk 

kazandığı görülür. Sanayi faaliyetlerinde liderliği elinde bulunduran Torbalı, İzmir-

Aydın yolu üzerindeki yeri, demiryolu bağlantısı, Adnan Menderes havalimanı ve 

İzmir limanına yakınlığı, uygun çevre yollarının varlığı, Ankara karayoluna 45 

km.lik mesafede bağlanması, İzmir limanına 45 dakikada, Menderes havalimanına 

25 dakikada ulaşmasıyla, ulaşımda ne kadar avantajlı bir konumda olduğunu  

görebiliriz. Pazar olanakları bakımından geniş bir pazarlama olanağına sahip 

olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’nin üçüncü büyük şehri, Ege bölgesinin ise üç 

milyonu aşan nüfusuyla en kalabalık şehri olan İzmir’in varlığı pazarlama sorununu 

ortadan kaldırmaktadır. Ulaşım ve pazarlama olanakları dışında özellikle gıda 

sanayisinin hammaddesi olan tarım ürünlerine de sahibtir. Yetiştirilen pamuk, tütün, 

zeytin gibi çeşitli tarım ürünleri dokuma, sigara ve yağ endüstrisinin kurulması ve 

gelişmesini teşvik etmektedir. Tahıl, meyve ve sebze üretimi gıda sanayisi için yeni 

                                                 
382 Mustafa Özer, Türkiye Ekonomisi, Eskişehir, 1996, s.194. 



 

 363

olanaklar yaratacak düzeydedir. Ayrıca hammadde gereksinimi yakın ilçe, kasaba ve 

köylerden de temin edilmekte böylece hammadde sorunu da yaşanmamaktadır.  1950 

li yıllarda faaliyete geçen Çırçır fabrikaları o dönemin en önemli tesisleridir. İlk 

kurulan 1956 yılındaki Esen Çırçır fabrikasıdır bunu 1960’lı yıllarda faaliyete geçen 

diğerleri izlemiştir. Çırçır fabrikalarını tuğla-kiremit fabrikaları, tarım makineleri 

üretim tesisleri, un fabrikaları, deri fabrikaları, süt işleme tesisleri ve son on yılda 

sayıları hızla artan modern fabrikalar izlemiştir. Bir çoğu Opel, Marlboro, Camel 

örneklerinde olduğu gibi büyük fabrikalardır. Fabrika sayısıyla birlikte sanayi kolu 

çeşidi de artmıştır. Son yıllarda ahır hayvancılığının gelişmesine paralel olarak süt 

işleme kuruluşlarının sayısı da artmıştır. Ayrıca küçük çapta üretim yapan mandıralar 

da vardır. Yurdumuzun en önemli kuruluşlarından biri olan ve yurt dışına ihraç 

edilen patateslerin işlendiği Patates İşleme fabrikası, günlük 60 ton işleme 

kapasitesine sahibtir. Çaybaşı Beldesinde kurulan Tukaş Konserve Fabrikası, turşu 

ve konserve üretimi yapmaktadır. Torbalı Organize Sanayi Bölgesi; istihdamı 

arttırmak, ihracatı geliştirmek, ekonomiyi canlandırmak ve çarpık sanayileşmeyi 

engellemek amacıyla kurulma aşamasındadır.  

Ödemiş’te, havzanın genelinde olduğu gibi tarıma dayalı sanayinin geliştiği 

görülmektedir. Küçük çaplı da olsa tekstil, iş makineleri, zirai aletler, ayakkabı, gıda, 

süt, nebati yağ imalatı yapıldığı ancak yeterli düzeyde olmadığı söylenebilir. Ödemiş 

Organize Sanayi Bölgesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 1994 yılı yatırım 

programında yer almış ve 1995’te yer seçimi yapılmıştır. Ödemiş-Kiraz karayoluna 

250 m. mesafede, 120 ha. alana kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesi bir an önce 

tamamlanıp ekonomiye kazandırılmalıdır.  Ödemiş’te imalat sanayisine ait; 17 çırçır, 

22 zeytinyağı, 46 süt ürünleri imalat, 13 dalgıç pompa imalat sanayisine ait işyerleri 

mevcuttur.  

Küçük Menderes Havzası’nda bulunan fabrikalar, değişik sektörler bazında 

Tablo 81’de verilmektedir. Havza içerisinde değişik sektörde faaliyet gösteren 

fabrikaların çoğunluğu Torbalı, Ödemiş ve Tire aksında yoğunlaşmıştır. 
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 Bayındır Beydağ Kiraz Ödemiş Selçuk Tire Torbalı
Tekstil ve Giyim 1 -  7 2 3 12 
Gıda - - 1 4 - 2 11 
Makine ve Yedek 
Parça - - - 6 - - 7 
Yapı Malzemesi - - - 1 - - 6 
Tütün Ürünleri 
İmalatı - - - -   2 
Kağıt - - - - - 1 - 
Plastik ve Kauçuk 
Ürünleri İmalatı - - - -   4 
Dericilik - - - - - - 3 
Kimyasal Ürünler - - - - - - 1 
Ağaç ve Ağaç 
Ürünleri - - - 3 - - 2 
Ana Metal Sanayi - - - - - - - 
Tıbbi Aletler; 
Hassas ve Optik 
Aletler ile Saat 
İmalatı - - - - - - 1 
Makine ve Teçhizat 
İmalatı - - - 1 - 2 - 
Derinin 
tabaklanması, 
işlenmesi;vs. - - - - - - 2 
Metalik Olmayan 
Diğer Mineral 
Ürünlerin İmalatı 1 - 1 1 - - 9 
Metal Eşya Sanayi - 1     8 
Motorlu Kara Taşıtı, 
Römork ve Yarı 
Römork İmalatı - - - - - - 1 
Mobilya İmalatı; 
Başka Yerde 
Sınıflandırılmamış 
Diğer İmalatlar - - - - - - 4 
Toplam 2 1 2 23 2 8 73  

Tablo 81: Küçük Menderes Havzası’nda Bulunan Sanayi Tesisleri. 
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 SANAYİ GRUBU 
İŞ YERİ 
SAYISI 

BAYINDIR Tekstil Ürünleri İmalatı 1 
BAYINDIR Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı 1 
BEYDAĞ Makine ve Teçhizatı Hariç; Metal Eşya Sanayi 1 
ÖDEMİŞ Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı 4 
ÖDEMİŞ Tekstil Ürünleri İmalatı 4 
ÖDEMİŞ Giyim Eşyası İmalatı; Kürk İşleme ve Boyaması 3 

ÖDEMİŞ 
Derinin Tabaklanması, İşlenmesi; bavul,el çantası, saraçlık, 
koşum takımı ve ayakkabı imalatı vs. 2 

ÖDEMİŞ Ana Metal Sanayi 1 
ÖDEMİŞ Makine ve Teçhizatı Hariç; Metal Eşya Sanayi 1 
ÖDEMİŞ Makine ve Teçhizat İmalatı 8 
SELÇUK Tekstil Ürünleri İmalatı 2 
TİRE Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı 2 
TİRE Tekstil Ürünleri İmalatı 3 
TİRE Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı 1 
TİRE Makine ve Teçhizat İmalatı 2 
TORBALI Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı 11 
TORBALI Tütün Ürünleri İmalatı 2 
TORBALI Tekstil Ürünleri imalatı 7 
TORBALI Giyim Eşyası İmalatı; Kürkün İşlenmesi ve Boyanması 5 
TORBALI Derinin Tabaklanması, İşlenmesi; bavul,el çantası, saraçlık, 

koşum takımı ve ayakkabı imalatı vs. 2 
TORBALI Ağaç ve Mantar Ürünleri İmalatı (Mobilya hariç); hasır ve 

buna benzer, örülerek yapılan maddelerin imalatı 2 
TORBALI Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı 2 
TORBALI Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 1 
TORBALI Plastik ve Kauçuk Ürünleri İmalatı 4 
TORBALI Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı 9 
TORBALI Ana Metal Sanayi 1 
TORBALI Makine ve Teçhizatı Hariç; Metal Eşya Sanayi 8 
TORBALI Tıbbi Aletler; Hassas ve Optik Aletler ile Saat İmalatı 1 
TORBALI Motorlu Kara Taşıtı, Römork ve Yarı Römork İmalatı 1 
TORBALI Mobilya İmalatı; Başka Yerde Sınıflandırılmamış Diğer 

İmalatlar 4  
Tablo 82: Küçük Menderes Havzası’nda Sanayi Grupları ve İşyerleri Sayısı 
(2003)383. 

 

Tire’de en büyük sanayi kuruluşu Tire Kutsan Oluklu Mukavva, Kutu ve 

Kağıt fabrikasıdır. Odaya kayıtlı iki konserve fabrikasında yılda yaklaşık 10.000 ton 

                                                 
383 DİE. 
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konserve ve reçel üretimi yapılmaktadır. Tarım makineleri imalatı yapan 9 firma 

yılda yaklaşık 30.000 parça çeşitli tarım makinesi aletleri imal etmektedir. 

Süt ürünleri imalatı ile iştigal eden 19 adet firmada yaklaşık 600 ton beyaz 

peynir, 350 ton tulum peyniri, 40 ton lor ve 60 ton tereyağı üretilmektedir. Orman 

ürünleri imalatı yapan dört firma parke ve doğrama üretimi yapmaktadır. Tire’den, 

Suriye, Birleşik Devletler Topluluğu, İtalya, Hollanda ve Belçika'ya oluklu mukavva 

kutu ve iç kutu, Avrupa'nın pek çok ülkesi ile A.B.D., Avustralya, Kuveyt ve Suudi 

Arabistan'a konserve ve reçel, İtalya'ya parke, Fransa'ya çanta ve bavul ihracatı 

yapılmaktadır. Ayrıca şehrimizde toplam yıllık 20.000 ton kapasiteli 11 adet pamuk 

çırçır fabrikası ile 10 adet zeytinyağı fabrikası bulunmaktadır. 

Tire’de sanayi faaliyetleri, Tire Organize Sanayi bölgesinde 8 işletmenin 

faaliyetiyle devam etmektedir. Sanayi bölgesinde; tekstil, gıda, kağıt, makine 

sanayisi, ağırlıklıdır. Ayrıca zeytinin işlendiği 22 adet zeytinyağı fabrikası 

bulunmakta ise de; bunlar mevsimlik olarak çalışırlar. Tire Organize Sanayi Bölgesi 

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan 55 km. uzaklıkta, İzmir limanından 70 km., 

İzmir-Aydın otoyolu Torbalı çıkışından 28 km. uzaklıktadır.  

Bayındır’ın sanayi sektörünün de tarıma dayalı olarak geliştiği görülür. 

Küçük çaplı sanayi işletmeleri zeytin ve pamuk işlemek üzere kurulmuştur. Tarıma 

dayalı sanayinin gelişmesi için her türlü hammadde vardır. Ancak sanayiye dönük 

altyapı yetersizliği, İzmir-Bayındır yolunun Torbalı-Bayındır arasının dar ve virajlı 

olması, sanayinin gelişimini engelleyen faktörlerdir. 4 adet çırçır fabrikası, 

mevsimlik çalışan 46 adet zeytin yağhanesi, 12 adet mandıra, 1 tekstil fabrikası  

mevcuttur. Bayındır’da, otomobil ve tarım araçlarının çok olması, küçük sanayinin 

gelişmesini sağlamıştır. Ayrıca Bayındır’da kurulması düşünülen Organize Sanayi 

Bölgesi için çalışmalar devam etmektedir.  

Beydağ, henüz sanayi gelişiminin başlarında bulunmaktadır. Beydağ’da, 1 

mandıra, 3 süt toplama merkezi, 2 un değirmeni bulunmaktadır. İlçede üretilen zincir 

ve çivinin % 20’sine yakını ihraç edilmektedir. En büyük sanayi kuruluşu 1961 

yılından bu yana faaliyet gösteren Halıköy Maden İşletme Müessesesi 
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Müdürlüğünün 1995 yılından itibaren müessese unvanı kaldırılmış ve Etibank 

Bigadiç Maden İşletmeleri Müessesesine bağlanarak Maden Başmühendisliğine 

dönüştürülerek bu tarihten itibaren faaliyeti durdurmuştur. 

Kiraz’da, ekonominin tarım ve hayvancılığa yönelik olduğu, sanayi 

sektörünün gelişme göstermediği görülür. Sanayinin gelişebilmesi için ulaşım 

olanaklarının arttırılması gereklidir. 

Küçük Menderes Havzasında Sanayinin Sektörlere Göre 
Dağılımı 

Tekstil ve Giyim
Gıda
Zeytinyağı
Makine ve Yedek Parça
Yapı Malzemesi
Kağıt
Dericilik
Kimyasal Ürünler
Ağaç ve Ağaç Ürünleri
Diğer ve Bilinmeyen

 
Şekil 91: Küçük Menderes Havzası’nda Sanayi Sektörünün Dağılımı. 

 

Küçük Menderes Havzası’nda sanayi sektörlerinin dağılımına baktığımızda; 

Küçük Menderes Havzası’nda ekonominin tarıma dayalı olduğu ve gelişen sanayinin 

tarım ürünleri işlemeye yönelik olarak gıda sektöründe yoğunluk kazandığı görülür.  

 

2.4.4. ULAŞIM 

Ulaştırma, ülkemiz için sosyal, kültürel, politik ve özellikle ekonomik 

bakımdan büyük önem taşımaktadır. Gerçekten ülkemizin ekonomik kaynaklarının 

iyi bir şekilde işletilmesi, verimli kılınması iç ve dış ticaretin geliştirilmesi, ancak 

düzenli bir ulaştırma ağı ile mümkün olabilir. Bilindiği gibi yollar bir taraftan doğal 

koşullara bağlı olduğu gibi, diğer taraftan da ülkelerin ulaşmış oldukları ekonomik, 

sosyal ve kültürel seviyelerine de bağlı bulunmaktadır. Nitekim ülkemizde kara, 
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demir ve deniz yolları yeryüzü şekillerinin olduğu kadar, ülkemizin ekonomik ve 

sosyal olanaklarının izlerini de taşımaktadır . Geçmişten günümüze doğru ulaşımın 

Anadolu ve Küçük Menderes Havzası’ndaki  gelişimi anlatılacaktır.  

Eski çağların Anadolu’yu oluşturan bölgelerini birbirine bağlayan kervan 

yolları, ülkeyi enine boyuna geçmiş, göçlerin ve tecimin aktığı damarlar olmuş, 

devletlerin iletişim kanalları haline gelmiştir. Bu yolların batıdaki durak yerleri 

değişiktir. Avrupa’dan geçişlerde İstanbul Boğazı ile Çanakkale Boğazı; 

Marmara’nın derin bir girinti yaptığı koyun sonunda bir liman kenti Nikomedeia 

(İzmit); yada Kyzikos (Bandırma limanı). Bütün bu yönlerden gelişlerde 

alışılagelmiş yollar Dorylaion (Eskişehir) üzerinden platoya gidiyordu. Başka bir 

seçenek de Ege kıyılarındaki büyük liman kentlerinden yola çıkmaktır. Smyrna 

(İzmir), Ephesos (Efes), Miletos (Milet) yada Hermos (Gediz) vadisindeki Lydyia 

başkenti Sardeia’ten yola çıkılabilir. Bu yerlerden çıkan yollar daha sonra ikinci bir 

yerden platoya girer; Kelainai’dır burası (sonraları Apameia, bugünkü Dinar). 

Perslerin Kral yolu olan ana yol, Sart’a gelip kuzeydoğuya döner. Friglerin başkenti 

Gordion’da Sangarios’u (Sakarya) geçer. Ankara’dan sonra yol Halys’ü (Kızılırmak) 

geçip Hitit ülkesine girer ve Kayseri’den doğuya, Anti Toroslar’ın geçitlerinden 

Malatya’ya, Fırat’a gider. Kayseri’den sonra güneye doğru bir yol ayrılıp Bor’a 

(Tyana) uzanır ve burada Dinar’dan gelip, doğuda platonun güney sınırını izleyen 

aşağı yolla karşılaşır. Daha sonra iki yol birleşip Torosların ünlü geçidi Kilikia 

kapılarından (Gülek boğazı) geçer. Adana’dan sonra kıyıyı izleyen daha sapa bir 

yoldan Suriye’ye yada Amanos dağlarını aşıp Orta Fırat geçitlerine gidilir. 

Kayseri’den sonra da kuzeydoğu yönünde Sivas’a ve daha sonra da Erzurum’a giden 

eski bir anayol vardır. İlkel araçların bıraktığı tekerlek izleri üzerinde günümüz 

motorlu araçlarının da gittiği bu yol, Erzurum’da ünlü Transit Yola bağlanır384 .  

Küçük Menderes Havzası’nın ulaşımının en önemli özelliklerinden biri 

Büyük Menderes ve Gediz ırmakları arasında bir geçit oluşturmasıdır. Ephesos, 

Sardis, Tralleis, Philadelpheia gibi şehirler, çeşitli dağ geçitlerinin yardımıyla 

birbirlerine bağlanmıştı. Lidya kralları M.Ö. 7 inci yüzyılda Priene ve Milet’e, M.Ö. 

                                                 
384 Seton Lıoyd, Türkiye’nin Tarihi, (Çev.Ender Varinlioğlu), Tübitak,  Ankara, 1997, s. 8-9. 
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6 ıncı yüzyılda ise Ephesos’a yaptıkları seferleri doğaldır ki en kestirme yoldan, 

Küçük Menderes üzerinden planlıyorlardı. M.Ö. 499 yılında Perslere karşı giriştikleri 

isyan sırasında İonyalılar, Ephesos’da ki Koresos limanından karaya çıkarlar, büyük 

bir orduyla Kaystros boyunca ilerler, daha sonra Tmolos’un dik yamaçlarını aşıp 

Sardis’e ulaşırlar. M.Ö. 396 yılında Isparta kralı Agesilaos, Kaystros ovasını talan 

ederek geçer ve muhtemelen Karabel geçidinden Sardis’e doğru Tissaphernes ile 

savaşmak üzere ilerler. Bu ve benzeri askeri  seferlerin fazlalığını havzada sayısı 

30’u aşkın Helenistik çağa ait kule ve kalelerde düşündürmektedir. Helenistik çağın 

ortalarına doğru yerleşmelerin büyümesi ve şehirleşmenin başlamasıyla yollar sivil 

anlamda da değer kazanmıştır. M.S 12 inci ve 14 üncü yüzyıl Bizans kaynakları, 

Küçük Mendereste cereyan etmiş seferlerden bahsederler385 .  

Tarihsel kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, Küçük Menderes havzası 

Smyrna-Ephesos-Sardis yolları dışında büyük ticaret ve kervan yollarına sahip 

olamamıştır, ancak stratejik değeri yüksek birçok geçit ve yollardan dolayı tarih 

boyunca önemini korumuştur. Ephesos-Sardis yolu, Küçük Menderes Havzası’ndaki 

en önemli yoldur. Perslerin batı Anadolu’ya hakim oldukları zamanlarda, Efes’ten 

Kilikya geçidiyle Susa’ya giden ve Hititler zamanından kalma bu yola  Kral Yolu 

denilmekteydi386 . Belevi’den Tire’ye gelen yol Kaystros’u geçip Hypaipa’ya 

yöneliyor, oradan da iki ayrı dağ geçidiyle Sardis’e varıyordu387 . Ephesos’tan 

Sardis’e giden başka bir yol Metropolis-Torbalı-Fetrek vadisi-Karabel geçidi 

güzergahına sahibti.  

Hitit imparatorluğunun hüküm sürdüğü devirde yollar Anadolu’nun 

çevresinden Boğazköy’e doğru gidiyor ve burada düğümleniyordu. Boğazköy’den 

Anadolu’nun dört bir yanına yayılan yolların Batı Anadolu ve doğu Akdeniz’le 

ilişkilerini sağlaya büyük yol ise Balâ, Emirdağ, Afyon, Uşak, Kula, Salihli, 

Bayındır, Foça, Efes ve Milet’in kurulduğu sahillere ulaşıyordu 388.  

                                                 
385 Recep Meriç, Küçük Menderes Havzası’nın Tarihi Coğrafyası, İzmir, 1983,s.89-90. 
386  W.M. Ramsay, Batı Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, İstanbul, 1960,s. 26. 
387 Veli Sevin, “Batı Anadolu’nun Az Bilinen Antik Bir Kenti Hypaipa Tarihi Üzerine Bir Araştırma”. 
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Dergisi, 28, İstanbul, 1974, s.51. 
388 Süha Göney, a.g.e.,1975, s.572. 
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İranlılar zamanında, İzmir bir kasaba haline düştüğü için; Foça Batı 

Anadolu’nun İran tarafından zaptından sonra ahalisinin mühim bir kısmını 

kaybettiğinden, Milet ise tahrip olduğundan Kral caddesinin Ege sahilindeki son 

noktasını Efes teşkil ediyordu. Bu yüzden de Batı sahilinde esas merkez Efes oldu. 

Bilhassa Roma imparatorluğu zamanında sahildeki üç şehirden İzmir, Efes ve 

Milet’ten bilhassa Efes hinterlandının önem kazanması ve transit nakliyatın artması 

üzerine, gerek Helenistik devirde gerekse Roma devrinde baş rolü oynuyor ve ulaşım 

bakımından Batı Anadolu’nun en önemli şehri vasfını taşıyordu. Bunun başlıca 

sebebi şunlardı; Büyük Menderes üzerinden güney yolu en kısa olduğu için önemi 

vardı, Büyük Menderes vadisini takip eden yol, nehrin kuzey kıyısını takip ediyordu. 

Çünkü güney kıyıda nehre katılan bir çok çaylar vardı. Yol buradan giderse tekrar 

bunların üzerinden köprü yapmak icabederdi. Yol nehrin kuzeyini takip ettiğine göre, 

Tralles’de ve Büyük Menderes vadisinde suların taştığı zamanda ancak bir geçit 

üzerinden Efes’e gelinebilirdi. Milet buna nazaran hayli uzakta kalıyordu. Romalılar 

Fırat ve Tuna nehirleri arasında ve Karadeniz Boğazı üzerinden kuzeyden güneye, 

batıdan doğuya, meydana getirdikleri ulaşım yollarına rağmen Efes, transitteki 

önemini olduğu gibi muhafaza ediyor. İzmir’i zayıflatmadan ve Anadolu’nun batı 

sahilinde esas merkez olarak kalıyordu. Burada esas değişiklik M.S 293 senesinde 

İzmit’in kalkındırılması, Bizans’ında doğu Roma imparatorluğunun baş şehri  

olması, sonra da burada Bizans imparatorluğunun teşekkül etmesidir. Bu suretle İç 

Anadolu’ya transit ulaşım bakımından Roma için İzmir ve Efes’in önemi kalmıyor 

ve bu şehirler ancak mahalli birer ticaret merkezi oluyor389.  

Anadolu’da yabancı sermaye ile yapılan ilk hat imtiyazı Eylül 1956’da 

verilen İzmir-Aydın hattıdır. Hattın 43 km.lik ilk kısmı Aralık 1866, Aydın’a kadar 

olan kısmı ise Temmuz 1866’da yapılmıştır. Anadolu’da yapılan diğer hat ise 

imtiyazı Temmuz 1863’te verilen İzmir-Kasaba hattıydı. Bu hatta 10 Ocak 1866’da 

işletmeye açıldı 390. Demiryolunun 1888’de Torbalı’dan ayrılan şube hattı Bayındır 

ve Ödemiş’e kadar uzanmıştır. 1889’da ise Tire’de bu hatta bağlanmıştır. Daha 

                                                 
389 Reınhard Stewıg, Batı Anadolu Bölgesinde Kültür Gelişmesinin Ana Hatları,(Çev.Ruhi Turfan, 
Şevki Yazman), İstanbul, 1970, s.75. 
390 P.Onar, Türkiye Demiryolları, Ankara, 1953, s.123. 
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önceleri Büyük Menderes havzasını İzmir’e bağlayan ve transit rolü oynayan yol iki 

yani hatla havzanın tamamını İzmir’e bağlayarak Küçük Menderes Havzası’nda 

beşerî ve iktisadi yönden gelişiminde dönüm noktası olmuştur. Oldukça köklü bir 

tarihi geçmişi olan Birgi’nin yerini Ödemiş almıştır. Gerçekten önceleri Lidya, İyon 

ve Roma devirlerinde havzayı güney-kuzey istikametinde keteden yol  Efes, Tire, 

Hypaepa, Bozdağlar, Sart yönünde kat ederken Türkler zamanında Efes, Tire, 

Bayındır, İzmir, Manisa istikametinde olmuştur391 . 

Günümüzde, Küçük Menderes Havzası’ndaki ilçelerimizin ulaşım durumuna 

baktığımızda; 79 km. İzmir’e uzaklığı bulunan Bayındır’ın, İzmir’e karayolu ve 

demiryolu ile ulaşımı sağlanmaktadır. Demiryolu, İzmir’i Torbalı üzerinden 

Bayındır, Tire ve Ödemiş’e bağlamaktadır. Karayolu bağlantısı da İzmir-Aydın 

karayolunun Torbalı kesiminden sağlanmaktadır. Ayrıca Tire ile 20, Ödemiş ile 35 

km.lik karayolu bağlantısı bulunmaktadır. Beydağ ulaşım yönünde yeterli imkanlara 

sahip değildir. İzmir’e ulaşımı Ödemiş üzerinden sağlanmaktadır. Kiraz ise; Ödemiş 

üzerinden İzmir’e ulaşmaktadır. Ancak, Kiraz-Ödemiş yolu çok dar olduğundan  

ivedilikle yol genişletme çalışmaları başlatılmalıdır. Torbalı-Bayındır-Ödemiş-Kiraz-

Denizli karayolunun yapım çalışmaları hızlandırılmalıdır. Ödemiş’ten Gölcük ve 

Zeytinliğe giden yollar oldukça dar ve virajlı olup yol genişletme çalışmalarına 

başlanmalıdır.  

 

2.4.5. TİCARET 

Küçük Menderes Havzası’nın ticarî hayatı, oldukça eskiye inmektedir. 

Özellikle Efes bütün Antik Çağ boyunca ticari merkez olma sıfatıyla dönemin ticari 

hayatına yön vermiş, önemli bir ticaret limanı olarak da adını dünyaya duyurmuştur. 

Coğrafî ve stratejik konumu dolayısıyla öne çıkan Efes’i, ünlü Coğrafyacı Strabon 

diğer ünlü bir şehir olan Apameia ile kıyaslarken şöyle demiştir; “Apameia Küçük 

                                                 
391 R. Stewig, Batı Anadolu Bölgesinin Kültürel Gelişmesini Gösteren Kartoğrafik Bilgiler, (Çev. 
R. Turfan), İstanbul, 1968. 
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Asya’nın büyük bir ticaret merkezidir ve bu şehir Ephesos’tan sonra ikinci gelir. 

Burası, İtalya’nın hem de Yunanistan’dan gelen ticaret eşyasının ambarıdır”392. 

 

Efes’teki ilk yerleşmelerin sonradan Artemis Tapınağı’nın yerleştirileceği 

noktanın 1200 m. batısındaki Koressos limanının bulunduğu bölgede olduğu 

saptanmıştır. M.Ö XI. yüzyılda bir İyon şehri olan Efes birkaç kez el değiştirdikten 

sonra Lidya hakimiyetine girer, M.Ö 547-546’da Persler’in eline geçer ardından M.Ö 

334’de İskender İmparatorluğuna katılır. Bu dönemde şehir, Panayır dağı ve Bülbül 

dağı arasında yeniden kurularak etrafı surlarla çevrilidir. Bu yeni yer önemli bir 

ticaret limanı niteliği taşıyordu, böylece şehir her geçen gün büyüyerek bölgenin 

ticaret merkezlerinden biri olmuştur, toprağın verimli olması ve iklimin uygun 

olmasından dolayı hayat standartları da yükselmiştir.  

Bölgede kurulan şehir devletleri Perslere ve Atinalılara karşı kendi aralarında 

bir birlik anlaşması imzalamışlardı. Bu şehir devletleri Atina’ya vergi vermek 

durumundaydılar. Vergi vermekte güçlenen devletler sahip oldukları tarım toprağını 

arttırmak için ormanları kesmeye başladılar. Bunun sonucu bölgede uzun süre ve çok 

sayıda erozyonların sonucu başta Küçük Menderes olmak üzere tüm akarsular Ege 

kıyılarına alüvyonlu toprak yığmaya ve körfezleri doldurmaya başlamasıyla dolan 

limanlar işlemez hale gelmiştir. İşlemez hale gelen limanlardan biri de Efes 

limanıydı. Liman, bataklığa dönüşmüş ticaret durmuş ve sıtma can almaya 

başlamıştı. Kral Lysimaklos, Efes’e büyük önem vererek dolmaya başlayan limanını 

temizlettirip yeniden inşa ettirmiş ve böylece şehir önemli bir ticaret merkezi 

olmasını devam ettirebilmiştir. Kral Lysimaklos, 10 metre yükseklikte 9 metrelik 

surlarla çevrili, Bülbül ve Panayır dağları arasında yeni bir şehir kurdu. M.S. I ve II. 

yüzyıllarda en parlak devrini yaşayan Efes, Roma imparatorluğunun ikinci büyük 

şehri ve Anadolu’daki başkenti olmuştur. Bu devirde dünyanın en büyük ticaret ve 

bankacılık merkezi olmakla kalmamış bir din merkezi niteliği de kazanmıştır. 

                                                 
392 Strabon, Antik Anadolu Coğrafyası, (Çev.A.Pekman), İstanbul, 1993, s.63. 
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Roma çağında Efesos, Romanın Asia eyaletinin merkezi, kalabalık nüfuslu, 

canlı ekonomik hayata sahip bir şehirdir. Burası çevresindeki şehirlerin, gıda ve diğer 

ihtiyaçlarını karşılayabilecek imkanlara sahip olması yanında bir de idari merkez 

oluş eklenince, Efesos’un canlılığının temelleri ortaya çıkar. Çünkü, Akdeniz 

esasındaki Roma devletinde bütün yollar Romaya çıktığından, Anadolu sahasındaki 

tüm yolların Roma’ya açılan kapısı da Efesos’tur. IV.yüzyıldan itibaren, Roma’nın 

doğu kanadının ayrı bir idareye ve giderek ayrı bir devlete dönüşmesiyle, Efesos’u 

besleyen en önemli etken ortadan kalktı. Artık bu yollar Roma’ya değil, Yeni 

Roma’ya yeni şehre İstanbul’a çıkıyordu. Efesos’un idari merkez olma özelliğini 

yitirmesiyle nüfusu gerilemeye başlamış, önemli bir ticaret limanı olma özelliğini de 

kaybetmiştir 393.  

M.S IV. yüzyılın sonlarında liman tekrardan dolmuş sıtma yine can almaya 

başlamıştı. Yapılan tapınak ve diğer dini mekanların deprem ve savaşlarda yıkılması  

ve onarılamamasının sonucu, şehri besleyen ana damarlar tıkanmış şehir ölüme terk 

edilmiştir. M.S.IX. yüzyıla kadar uzak bir mahalle niteliğindeki St. Jean Kilisesi 

çevresi bu tarihten sonra şehrin merkezi olmuş ve şehir bu çevrede gelişmiştir. Yeni 

kentin tüm binaları Efes’ten getirilen taşlarla yapılmıştı. Artık Efes bir taşocağı 

görevi görüyordu. Yeni kurulan şehrin adı “Ayasulug” idi.  

1071 Malazgirt zaferinden sonra Türkler, Anadolu’nun bir çok yerini ele 

geçirmiştir. Selçuklu akıncıları kısa bir sürede Marmara ve Ege denizi kıyılarına 

kadar ulaşan akınlar düzenlemişlerdir. Hatta bu akınlar, öncekilerde olduğu gibi 

geçici olmamış, aksine kalıcı olmuştur. Akınlara katılıp gelenler ulaştıkları yörelere 

yerleşmeye başlamışlar veya bunların yerleştiklerini duyan Selçuklular, bünyesindeki 

çeşitli Türk boyları ve Türkmen aşiretleri buralara göç ederek  gelip yerleşmişlerdir. 

Efes ve yöresinde Tanrıvermiş adlı bir beyin kendine bağlı Türkmenlerle bu bölgede 

beylik kurmuş ancak beyliğin ömrü çok kısa olmuştur394. Türkler yöreye 

geldiklerinde Ege sahillerinde muazzam ticaret ve zenginliğe tanık oldular. Kendileri 

                                                 
393 Tuncer Baykara, “Ayasuluğ’un Selçuklu Şehirleri Arasındaki Yeri”, Birinci Uluslar arası 
Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu, Selçuk, 1997, s.1. 
394 Mehmet Şeker,“Aydınoğulları Beyliği ve Ayasuluğ”, Birinci Uluslararası Geçmişten Günümüze 
Selçuk Sempozyumu, Selçuk, 1997, s.265. 
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ticarete yabancı ve üstelik yeterli donanıma sahip olmadıkları için bu zenginliklerden 

önce askeri anlamda yararlanmayı düşündüler. Çevre adalara, akınlar düzenlediler ve 

yöreyi haraca bağladılar. Bu faaliyetler XIV.yy.ın başlarında Türkleri zengin etmiş 

ve hayat standartlarını artırmıştı. Ayasuluk bu dönemde ticaretin merkezi haline 

geliyordu. 

Araplar, M.798 yılında Ayasulug’a kadar ilerlemişlerdir. Şehir, 1071’den 

itibaren Anadolu’yu yurt edinmeye başlayan Türkler’in eline geçer; ancak 1097 

yılındaki Haçlı Seferleri sırasında yeniden Bizans’ın kontrolüne girer. Ortaçağlar’da 

işlek iskelesiyle Batı Anadolu’nun önemli bir ticaret şehri olan Ayasulug’da her çeşit 

milletten tüccarlar vardı hatta bir Müslüman kolonisi de mevcuttu.  

Küçük ve Büyük Menderes havzaları Aydınoğulları tarafından fethedildikten 

sonra, bu hâvaliye “Aydın Eli” denmiştir 395. Aydın-Eli’nin Aydınoğulları devrindeki 

başlıca merkezleri Birgi, Tire, Ayasulug ve İzmir’dir. Bu beyliğin başında bulunan 

Aydınoğullarından Mehmed Bey, Ayasuluğ (Selçuk) ile Sultan Hisarı’nı büyük oğlu 

Hızır’a, İzmir’i Umur Bey’e, Bodemya  (Bademiye)’yı  İbrahim Bahadır Bey’e ve 

Tire’yi Süleyman Şah’a vermiştir. Küçük oğlu İsa Bey’de Birgi’ de babasıyla birlikte 

kalmıştır396 . 

Aydınoğulları’nın deniz seferleri ve ticareti için Ayasulug, ayrı bir öneme 

sahibti. Şehir bu devirde liman Ayasulug ve kara Ayasulug’u olmak üzere iki parça 

alinde düşünülüyordu. Burada pek çok zengin Latin tüccarı yaşıyordu. 1336-1341 

yıllarında Kudüs’e yaptığı seyahat sırasında şehre uğrayan Alman rahibe göre; 

Ayasulug canlı bir ticaret merkeziydi. İtalyan tüccarlar buraya dışarıdan kumaşlar, 

gümüş takımları, şarap, sabun vs. getirir; buradan ipek, yün, pamuk, buğday, bal 

mumu, pirinç ve keten elyafı götürürlerdi397 .  

Hızır Bey, beyliğin başına Ulu Bey olduğu zaman, Aydınoğulları Beyliği’nin 

yönetim merkezi Ayasuluğ olmuştur. Bu bakımdan, Ayasuluğ’da hem siyasi 
                                                 
395 Himmet Akın, a.g.e., 1968, s. 6. 
396 İbrahim Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, Ankara, 
1984, s. 104. 
397 W.Buch, “14./15. Yüzyılda Kudüs’e giden Alman Hacılarının Türkiye İzlenimleri”, (Çev. Yüksel 
Baypınar), TTK Belleten, XLVI/183, 1983, s.516-521. 
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faaliyetler yürütülüyor, anlaşmalar yapılıyor, paralar basılıyor; hem de kültürel 

müesseseler artıyordu. Bunlar arasında sadece camiler yoktu. Aynı zamanda, 

medreseler, zâviye ve tekkeler ile türbeler yanında hamamların yapılmış olması 

şehrin mamur bir hale gelmesine yol açmıştır. Aydınoğlu Hızır Bey’in elinde iken 

Ayasulug’u,  İbn Batut’a ziyaret eder ve 15 kapısı bulunduğunu söylediği şehrin eski, 

büyük bir şehir ve mühim bir ticaret merkezi olduğunu kaydeder 398.  

Hızır Bey, ekonomik ve sosyal sıkıntılar nedeniyle Levantenlerle anlaşma 

yapmak zorunda kaldı. Yörenin bütün gümrük vergilerinin yarısı Levantenler’e 

verilecek, beyliğin elindeki bütün gemiler karaya çekilecek, Levantenler yörede 

serbestçe ticaret yapabilecek ve hakları korunacak idi399. Venedik’e karşı 

Cenevizliler ile 1351 yılında bir anlaşma yapıldı ve bir miktar tüccar Ayasuluk’a 

yerleştirildi.  

Yıldırım Beyazıt, şehri ele geçirdiğinde, Venediklilerle, daha önceden Aydın 

beyleri tarafından verilmiş imtiyazların aynen korunacağı garantisini verdi400 .  XIV. 

yüzyılın ikinci yarısında Ayasulug’da birçok batılı tüccarlar bulunuyor, onlar 

vasıtasıyla diğer devletlerle ticaret yapılıyor, ayrıca Venedik tarzında para bile 

basılıyordu. Ayrıca 1353 yılında imzalanan anlaşmadan sonra Venedikli tüccarlar da 

kendi mahallerini kurmakta gecikmediler. 14.yüzyılda Ayasulug, sadece İtalyan 

değil, diğer Akdeniz ülkelerine mensup tüccarların da uğradıkları önemli bir ticaret 

merkezi idi. Türk hakimiyetine girdikten sonra Ayasulug “Doğu Akdeniz’in önemli 

bir ticaret merkezi haline geldiği gibi bölgenin en önemli iskelelerinden biri” olarak 

da karşımıza çıkmaktadır401. Netice olarak; Ayasuluk, XIII.yy.ın sonlarından 

XIV.yy.ın ortalarına kadar yaklaşık 80 yıl her yönden çok parlak bir dönem 

geçirdi402 .  

                                                 
398 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Kitabeler, İstanbul, 1927, s.132. 
399 Himmet Akın, a.g.e, s.41. 
400 Himmet Akın, a.g.e., s.53. 
401 Atabey Kılıç, “Selçuk (Ayasulug) Kültür Tarihine Genel Bir Bakış”, Birinci Uluslararası 
Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu, Selçuk, 1997, s.5. 
402 İlhan Erdem,”XIII-XIV.Yüzyıllarda Akdeniz Ticaretinde Selçuk” Birinci Uluslararası Geçmişten 
Günümüze Selçuk Sempozyumu, Selçuk, 1997, s.283. 
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Osmanlı döneminde Ayasulug, Tahrir defterlerindeki kayıtlara göre, kasaba 

halkı ücra yerde ve deniz kıyısında ihtiyatlı mahalde oturdukları için daha II.Beyazıt 

zamanında fevkalade vergilerden muaf tutulmuş, Yavuz Sultan Selim’de babasının 

verdiği hükme uymaya devam etmiştir. XVI.yüzyılda Ayasulug’a çevreden yörük 

cemaatlerinin gelip yerleşmesiyle nüfusu artan şehirde bir darphâne, mumhane, 

başhane ve bozahâne bunuyor, iskelesine gelen mallardan vergi alınıyordu. 

Muhtemelen Osmanlı hakimiyeti öncesinde Latinler tarafından boşaltılan ve 

sönmeye yüz tutan liman, XVI. yüzyıla doğru kısmî bir canlılık gösterdi.  

Bu yüzyılın ikinci yarısında buradan geçen Evliya Çelebi, buranın eski 

harabelerinden ve ihtişamından söz ederek Ayasulug’un yirmisi kale içinde, 100’ü 

dışarıda 120 kadar eve, yirmi dükkana, bir mescid, bir küçük han ve hamama sahip 

bulunduğunu söyler ve kapısı üzerinde Aydınoğullarından İsa Bey’e ait bir kitâbe 

taşıyan büyük bir camiden bahseder. Ancak XVII. yüzyılda özellikle İzmir’in 

gelişmeye başlamasıyla eski önemini yitirmeye başladı. Veba, sıtma gibi salgın 

hastalıklarında yol açtığı bu gerileme XVIII. ve XIX. yüzyıllarda da sürdü. Nitekim, 

XIX.yüzyılda buraya gelen seyyahlar, Ayasulug’u birkaç Türk ailenin oturduğu 

küçük bir köy olarak tasvir ederler403 . Küçük Menderes Havzası’nın ticari hayatında 

gerek Efes gerekse Ayasulug  ticari önemini yitirmiştir. Küçük Menderes 

Havzası’nın ticaret merkezleri başka şehirlere kaymıştır.  

Günümüzde Küçük Menderes Havzası’nda ticaret; hızla gelişen ekonomik 

faaliyetlerden biridir. Küçük Menderes Havzası’nın ekonomisinin tarıma dayalı 

olması ticari faaliyetlere de yön vermiştir. Türkiye’nin sosyo-ekonomik gelişmişlik 

düzeyi ve nüfus bakımından İstanbul ve Ankara’dan sonra gelen üçüncü büyük 

şehrimiz olan İzmir’le Küçük Menderes Havzası’nın ticari bağları oldukça 

kuvvetlidir. Havzada yetiştirilen tarımsal ürünler, İzmir’e, yurt içinde ve yurt 

dışındaki pazarlara sevk edilmektedir. İstanbul’dan sonra ihraç kapasitesi 

bakımından ikinci büyük limanımız olan İzmir’in en önemli özelliği üretim 

bölgeleriyle doğrudan temasta olmasıdır. Bu anlamda Küçük Menderes Havzası’nın 

                                                 
403 Feridun Emecan, “Ayasuluk”, İslam Ansiklopedisi, 4 Cilt, s.226, Besim Darkot, “Ayasuluk”, İslam 
Ansiklopedisi, 2.Cilt,s.57. 
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iş kollarına göre dağılımını gösteren grafiği baktığımızda şoför sayısının fazlalığı 

dikkat çeker. Bu durum, havzada sevkiyat işlerinin önemli bir faaliyet olduğunu 

gösterir. 

Küçük Menderes Havzasında Çalışan Sayısının 
İş Kollarına Göre Dağılımı

Demirci
Kalaycı
Nalbant
Marangoz
Taş Ustası
Duvarcı
Sıvacı
Betoncu
Boyacı
İnşaat Kalıpçısı
Kuyucu
Hallaç
Halı kilim dokumacılığı
Bez dokumacılığı
Berber
Terzi
Değirmenci
Şoför
Diğer

 
Şekil 92: Küçük Menderes Havzası’nda Çalışan Sayısının İş Kollarına Göre 
Dağılımı. 

 

Küçük Menderes Havzası’nda iş kollarının  çalışan sayısına göre dağılımını 

gösteren grafiğe  baktığımızda; 2090 tane şoför,  447 tane duvarcı, 312 tane sıvacı, 

159 berber, 138 tane taş ustası, 113  marangoz, 108 tane betoncu, 97 tane diğer, 72 

tane demirci, 62 tane inşaat kalıpçısı, 50 tane boyacı, 43 tane değirmenci, 42 tane 

terzi, 36 kuyucu, 23 tane halı kilim dokumacısı, 1 tane bez dokumacısı, 1 tane hallaç 

dokumacısı olduğu görülür. Havzada % 55’lik bir oranla şoför sayısının fazlalığı 

dikkat çeker. 
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Küçük Menderes Havzasında İşyeri Sayısının  Dağılımı

Süt Alım Merkezi
Manav
Kasap
Berber
Bakkal
Terzi
Ulaşım Araçları İşletmesi
Kahvehane
Diğer

 
Şekil 93: Küçük Menderes Havzası’nda İşyeri Sayısının Dağılımı (1997). 

 

Ödemiş’te Ziraat Odasının toplam 17.151 üyesi bulunmaktadır. Ödemiş 

Ticaret Borsasına kayıtlı üye sayısı 343’tür. Ödemiş Şoförler ve Otomobilciler Odası 

1500, Bilumum Gıda Maddeleriyle Uğraşanlar Odasına 3508 üye kayıtlıdır. Ayrıca 

Ödemiş’te Madeni İşler Odası (1805), Marangoz ve Mobilyacılar Odası (508), 

Sarraflar, Saatçiler, Kuyumcular ve Bijutericiler Odası (121), İzmir Serbest 

Muhasebeci, Mali Müşavirler Odası Ödemiş Temsilciliği (62), Ayakkabıcı ve Deri 

İşleri Odası (385), Mimarlar Odası Ödemiş Temsilciliği (27), Berberler ve Kuaförler 

Odası (180), Terziler Odası (802), Elektrik Mühendisleri Odası Ödemiş Temsilciliği 

(7), Makine Mühendisleri Odası (18), Harita Kadastro Mühendisleri Odası (2), İnşaat 

Mühendisleri Odası (24) bulunmaktadır. Ödemiş’te Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar 

Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, Akbank hizmet vermektedir. 

Tire’de Ticaret Odası, Ziraat Odası, Şoförler ve Otomobilciler Odası, Lokantacı-

Kebapçı-Tatlıcı-Şekerci-Börekçi-Sandviççiler Odası, Otobüsçüler Odası, Pazarcılar 

Esnafı Odası, Terziler Odası, Kahveciler Odası, Berberler Odası, Bakalar ve Bayiler 

Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası bulunmaktadır. İlçede bulunan beş banka şubesi 

şunlardır; Ziraat Bankası, İş Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Akbank’tır. 

Bayındır’da Ticaret Odası, Bayındır Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şoförler ve 

Otomobilciler Odası, mevcut olup ticaret ve sanayinin gelişmesine önemli katkılar 

sağlamaktadır. Bayındır Ticaret Odası, 1934 yılında beş meslek komitesinden oluşan 
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251 üyesiyle bölgede kurulan ilk Ticaret Odalarından biridir. 1978 yılına kadar 

Torbalı ilçesinin ticaret odası olmadığından, oradaki üyelere de hizmet vermiştir. 

Bayındır Ticaret Odası 270 kayıtlı üyesine hizmet vermektedir. Bayındır Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası 1969 yılında  “Terziler Derneği” olarak kurulmuştur. Derneğin adı 

1972 yılında Esnaf ve Sanatkarlar Derneği, 1991 yılında da “Oda” olarak 

değiştirilmiştir. Şu anda, 1573 üyesine hizmet vermektedir. 1953 yılında kurulan 

Bayındır Şoförler ve Otomobilciler Odasının ise 900 üyesi bulunmaktadır. İlçede 

2001 yılında 4 olan banka sayısı 2002 yılında 2’ye düşmüştür. Ziraat Bankası ve İş 

Bankası faaliyet göstermektedir. Beydağ’da mesleki kuruluş olarak Ziraat Odası, 

Esnaf Kefalet Kooperatifi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası bulunmaktadır. Kiraz’da 

Ziraat Odasına 12.180, Esnaf ve Kefalet Kooperatifine 788 ve Esnaf ve Sanatkarlar 

Odasına 1.422 ve toplamda odalara kayıtlı üye sayısı 14.390’dır. Toplam üye 

sayısının % 84,6’sı Ziraat Odasına kayıtlıdır.  

Genel olarak verilen bu sayısal bilgilerden; havzada Ziraat Odasına kayıtlı 

olanların sayısının çokluğu havzada ziraî faaliyetlerin önemini ve ağırlıklı olarak 

geçim kaynağının ziraata dayalı olduğunu ifade etmesi bakımından önemlidir. 

Dolayısıyla ticaret hayatının en önemli özelliği ziraata dayalı olmasıdır. Havza’nın 

ticari hayatında bu genelemeye uymayan farklı özelliklere sahip Selçuk; ziraî 

faaliyetlerden ziyade turizmin yön verdiği ticaret hayatıyla ayrı bir yere ve öneme 

sahibtir. Halkın önemli bir bölümünün turizmle uğraştığı görülür. Özellikle yaz 

aylarında turistlere yönelik hediyelik eşya, deri, tekstil ve halı satışlarında artış 

olmaktadır. İlçede Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şoförler Odası, Ticaret 

Odası dışında, Turistik Otel ve Pansiyoncular Odası bulunmaktadır.  

Selçuk’ta Efes antik kenti, Meryemana kilisesi, St. Jean kilisesi, İsa Bey 

camii, Selçuk kalesi, Şirince köyü, Pamucak plajları, Selçuk müzesi gibi  sahip 

olduğu tarihi ve doğal güzellikler nedeniyle turizm ön plana çıkmaktadır ancak sahip 

olduğu potansiyelini yeterince kullanamadığı da bir gerçektir. Ülkemizde 1990’lı 

yıllardan itibaren turizmin gelişmesi hız kazanmıştır. Bu gelişmeye paralel olarak 

Selçuk ve çevresinde de turizmin canlılık kazandığı görülür. Selçuk’ta turizm 

faaliyetlerinin önem kazanması ve ticarete konu olması 1960’lı yıllardır. Turizm’de 
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canlanma, 1960’lı yılların başında Meryemana Evi’nin hac yeri ilan edilmesi, 

1964’te Efes müzesinin açılması, 1966’da Pamucak kıyı düzenlemelerinin 

yapılmasıyla başlar. Selçuk’ta turistlere yönelik ilk otelin açılışı 1960’lı yıllara 

rastlar. 1970’li yılların başında Pamucak kıyılarına ilk tesis (kamping ve plaj 

hizmetleri) belediye tarafından kurulmuştur. Pamucak kıyılarında toplam 7 tesis (3 

otel, 4 kamping) hizmet vermektedir. 

Selçuk’ta 1980 sonrası hızlı bir değişim yaşanmış; 1979 yılı rakamlarına göre 

2000 belediye belgeli yatak sayısı, 1997 yılında belediye belgeli ve turizm işletme 

belgeli yatak sayısı, 3828’e ulaşmıştır. 2005 yılında belediye belgeli ve turizm 

işletme belgeli yatak sayısı, 5966’ya çıkmıştır. 

Selçuk’ta turistik eşya satan iş yerlerinde satılan ürünler genellikle turistlerin 

hatıra olarak aldıkları küçük biblolar, kartpostallar, toprak eşyalar, halı-kilim, deri 

giysi ve deri eşya, kuyumculuk ürünleri gibi eşyalar satın almaktadır. Selçuk’ta 

turistik eşya satan işyerlerinin üç alanda yoğunlaşmış olduğu dikkati çekmektedir. 

Bunlar Efes harabelerinin giriş kapılarından biri olan üst kapı diğeri alt kapı çevresi 

ve Selçuk merkezidir. Efes harabelerinin üst ve alt kapılarında bulunan işyerleri, tur 

otobüslerinin park alanlarının hemen yanında bulunmaktadır. İş yeri sahipleri gerek 

harabelere girişte gerekse çıkışlarda ürünlerini turist gruplarına pazarlamaktadır. 

Selçuk merkezde bulunan iş yerleri ise kent içinde yine tur güzergahlarına bağlı 

olarak belli alanlarda toplanma göstermektedirler. Efes müzesi çevresinde, Agora 

çarşısı ve Uğur Mumcu Sevgi Yolu, Selçuk Belediyesinin hemen yanında Siegburg 

ve Lienz caddeleri ile bu caddelere paralel olarak uzanan Cengiz Topel ve Namık 

Kemal caddeleri turistik eşya satıcılarının başlıca toplandığı alanlardır. İş yerlerinin 

toplandığı bu alanların dışında İsabey Camii ve St.Jean Kilisesi çevresinde de bazı 

işyerleri bulunmaktadır. İş yerlerinin dağılımıyla ilgili diğer dikkat çekici bir nokta  

Efes alt ve üst kapı ile Agora çarşısındaki küçük hatıra eşyaları satan iş yerlerinin yer 

alması, şehir merkezinde yukarıda belirttiğimiz caddeler boyunca yer alan iş 
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yerlerinde ise halı-kilim, deri giysi ve kuyumcuk ürünlerinin satıldığı iş yerlerinin 

bulunmasıdır404 .  

Selçuk çevresinde yakın zamana kadar Barutçu, Zeytinköy, Acarlar, Belevi 

köylerinde dokumacılık yapılırken, zamanla terkedilmiş günümüzde sadece Barutçu 

ve Zeytinköy’de yapımı devam etmektedir. Yaz aylarında Afyon, Kütahya ve 

Ödemiş, Bozdağ-Gölcük civarındaki yaylalara gidiyorlar, kış aylarında tekrar 

Selçuk’a dönüyorlardı. Mecburi iskâna tabi tutulmuşlar ve bugünkü köylerinde 

yerleşip kalmışlardır. Bu gelenek 1970 yıllarına kadar sürmüş, dokumacılık 

geleneğinden kopamamışlar bugüne kadar devam ettirmişlerdir405 . Sonuç olarak; 

büyük ölçüde terk edilmiş olan dokumacılık ticari amaçla yeniden canlandırılmalı 

yerli ve yabancı turistlere pazarlaması yapılarak, köyler için de yeni bir iş sahası  

yaratılmalıdır. Ayrıca, turistlerin alış verişlerini Selçuk çevresindeki büyük 

mağazalardan yapması, esnafı zor durumda bırakmakta olduğundan, esnafın 

birleşerek kooperatifleşmesi düşünülebilir. Turistik tesisler, Selçuk ve Pamucak’ta 

yoğunlaşmaktadır. Turizm’den daha fazla gelir temin etmek için, eğlence yerlerinin 

ve otellerin,  turistlerin şehirde konaklaması için mutlaka artırılması gerekir.  

Ayrıca, havzada bir çok yerde kurulan pazarlar da vardır. Bunlardan biri olan 

Ödemiş’te her Cumartesi kurulan pazar, yörenin en önemli pazarlarından birisidir. 

Özellikle kadınların kendi el emeklerini sergileyip sattıkları "Kadın El Sanatları 

Pazarı" bölümü, acentelerin tur programlarında yer almaktadır. Bu bölümde 

özgünlüğünü korumakta olan dantel, iğne oyası, mekik oyası ve kanaviçe gibi her 

türlü el işleri satılmaktadır. İğne oyaları, bilindiği gibi çok eski yıllardan günümüze 

ulaşan ilgi çekici bir el sanatıdır. Küçük dikiş iğnesi ile yapılan oyalar motiflerine 

göre adlandırılmaktadır. Ödemiş çevresinde oya yapımında kullanılan iplikler 

oyacılar tarafından özel olarak hazırlanmaktadır. Kumaş ve başörtüsü kenarına 

yapıldığı gibi, oya motiflerinin birleştirilmesi ile çeşitli boylarda farklı amaçlarla 

kullanılabilecek örtüler de yapılmaktadır.  

                                                 
404 Mustafa Mutluer, “Selçuk’ta Turizm Organizasyonu ve Sorunlar”, Birinci Uluslararası Geçmişten 
Günümüze Selçuk Sempozyumu, Selçuk, 1997, s. 2000. 
405 Bekir Deniz, Harun Ürer, “Selçuk (İzmir) Yöresi Hali ve Düz Dokuma Yaygıları”, Birinci 
Uluslararası Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu, Selçuk, 1997, s. 219. 
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2.4.6. TURİZM 

Türkiye’de turizm, ülkemize her yıl artan miktarda getiri sağlayan bir 

ekonomik faaliyettir. Küçük Menderes Havzası’nda da turizm; havzanın sahip 

olduğu doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle hızla gelişen önemli bir ekonomik 

faaliyet olarak karşımıza çıkar. Küçük Menderes Havzası’nın turizmi denildiğinde 

Selçuk ön planda gelir. Selçuk; tarihsel derinliği ve coğrafi çekiciliğiyle ayrı bir yere 

ve öneme sahip olup ünü tüm dünyaya yayılmış bir turizm merkezidir. Selçuk; Efes 

antik kenti başta olmak üzere, kiliseleri, İsa Bey camii, Selçuk kalesi, Şirince köyü, 

Pamucak plajları, Selçuk müzesi gibi çok sayıda tarihi, arkeolojik, doğal 

güzelliklerin bir arada bulunduğu bir yerdir.  

Selçuk’un turizmine, İzmir’e olan yakınlık (72 km) ve İzmir’den güneye tatil 

yörelerine inen ana karayolu üzerinde bulunması ayrıcalık ve çekicilik  

kazandırmıştır. Asıl turistik özelliği ise tarihi geçmişinden kaynaklanmaktadır. Diğer 

yandan, Kuşadası gibi yoğun bir turist akının olduğu turizm merkezi ve limanına 

gelen yabancıların gezi planında günü birlikte olsa mutlaka Selçuk ve çevresinde yer 

alan turistik yerlere uğradıklar görülür.  

Yörenin, tarihsel ve kültürel buluşma merkezi Efes’tir. M.Ö.14 yüzyıldan 

M.S.2. yüzyıla kadar beş kez kurulan şehrin şu an ziyarete açık yeri üçüncü Efes 

olup, Selçuk ilçe merkezinin bulunduğu alan da beşinci Efes olarak bilinmektedir. 

Tarihi geçmişi oldukça eskiye inen  Efes’in, sönmüş şehirler konusunda bahsedildiği 

için burada turizme konu olan yönleri ele alınacaktır.  

Efes; yurt içi ve yurt dışından yoğun bir turist akının ziyaret ettiği; tiyatrosu, 

kütüphanesi, çarşısı, caddeleri ve eğlence yerleriyle dünyanın bilinen en önemli 

kültür, sanat, ticaret ve uygarlık merkezi olması nedeniyle, harabelerinden bahsetmek 

uygun olacaktır.  

Vedius Gymnasion; Efes Harabelerine girişteki kalıntılar Vedius 

Gymnasion’a ait kalıntılardır. M.S. II.yüzyılda Vedius Antonius adına zengin bir 

Efes’li tarafından yaptırılmıştır. Doğudaki avlusu, ortada yer alan tören salonu, 
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soyunma odası ve hamamları ile dönemin özelliklerini karakterize eden sportif ve 

kültürel eğitimin yapıldığı görkemli bir yapıdır.  

Vedius Gymnasion’dan sonra harabelere doğru sol tarafta stadyum vardır. 

230x40 m. olan stadyum, Panayır Dağının kuzey yamaçlarına kurulmuş ve sağ 

cephesi doğal kayalara oturtulmuştur. Roma İmparatoru Neron döneminde (M.S.54-

68) yapıldığı ileri sürülen stadyumun doğu bölümünde gladyatör oyunları için bir 

bölme ve yine hayvanlar için bir kısım bulunmaktadır. Sportif tüm yarışların, 

oyunların, olimpiyat düzenlemelerinin araba yarışlarının yapıldığı stadyum 

döneminin sportif ve kültürel bütün ihtiyaçlarını karşılamaktaydı.  

Stadyumun karşısında Akropol olarak kabul edilen tepede M.Ö. 6. yüzyıla 

tarihlenen bir yapı mevcuttur. Tepenin kuzey batısında ise M.Ö. 350 yıllarına ait bir 

tapınak bulunmaktadır. Stadyumdan sonra Bizans hamamları ile karşılaşılır. 

Bizans hamamlarının karşısında yer alan Çifte Kiliselerin Hristiyanlık 

dünyası için son derece özel bir önemi vardır. 431-438 yıllarında konsüllerin 

toplandığı kilise M.S. 11. yüzyılda Roma döneminde bir bazilikaya dönüştürülerek 

Meryem Ana’ya adanmış, burada yapıların 3. Konsül toplantısında Katolizmin 

doğması kararları alınmıştır. Kilise dünyada Hristiyanlığın ilk yedi kilisesinden birisi 

olması nedeniyle bugün bile büyük önem taşımaktadır.  M.S. 7. yüzyılda kilisenin 

apsisinden açılan bir kapı ile ikinci bir kilise inşa edilmiş ve böylece kiliselerin adı  

“Çifte Kiliseler 3” olarak tanınmıştır. Bu yeni açılan bölüm din adamlarının 

ikametlerine ayrılan kısımları ihtiva eder. Meryem Ana adına sunulan ilk kilise 

olması nedeniyle kilise ve çevresi dini bir merkez durumundadır.  

Harabelerde yer alan hamam, ilk kez M.S. 2.yüzyılda yapılmış, 4. yüzyılda 

İmparator Konstantinus döneminde onarım görmüş ve bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Bu yüzden buraya Konstantinus hamamları da denmektedir.  

Efes’teki harabeleri gezmek için hamamların karşısında bulunan ve limana 

kadar uzanan mermer döşeli bir caddeye çıkılır. Bu caddeye çıkarken takip edilen 

yolun sonunda çok az kalıntıları mevcut olan M.S. 2.yüzyıla tarihlenen tiyatro 

Gymnasionu yer alır. Sağ tarafta ise liman Gymnasionu ve liman hamamı görülür. 
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Limandan tiyatroya kadar uzanan cadde, Helenistik dönemde yapılmış olmakla 

beraber İmparator Arkadianus tarafından onarıldığından onun adıyla anılır.  

11 m. genişliğinde 530 m. uzunluğunda olan bu görkemli caddenin sağında 

ve solunda yer alan mermer sütunlar bugün de ayaktadırlar. Bu cadde aşağıda limana 

bir kapı ile açılır. Yan tarafta ise dükkanlar sıralıdır, dükkanların altında bir su yolu 

ortaya çıkarılmıştır. Şehrin sularının kesilmesi durumunda bu su yollarından geçen 

kaynak sularının devreye girdiği anlaşılmaktadır. Tümüyle mermer döşeli olan 

caddenin zemin döşemesi altında limana kadar uzanan bir kanalizasyon vardır. 

Şehrin en önemli caddesi olan bu cadde, daha çok törenlerin şenliklerin ve önemli 

geçitlerin yapıldığı bir caddedir. Kralların karşılandığı bir çok önemli gösterinin ve 

dini törenlerin yapıldığı bu cadde, aynı zamanda limana gelen giden tüm mal ve 

servetin aktığı yol olduğundan “Liman Caddesi’’ olarak anılır.“Kral Yolu” da denen 

bu caddenin, bu denli çeşitli isimlerle anılması önemli bir yol olduğunu gösterir.  

Caddenin sağ tarafında yer alan ve M.S. 2.yüzyıla tarihlenen Gymnasion’dan 

günümüze çok az kalıntı gelebilmiştir.  

Efes harabelerinin en güzel yapılarından biri olan tiyatro, oldukça sağlam 

kalmış ve bir süre öncesine kadar Efes Festivali gibi şenliklerde rahatlıkla 

kullanılabilmiştir. Ancak aşırı kullanımdan kaynaklanan kaymalar nedeniyle tekrar 

restorasyon çalışmaları başlamış ve korumaya alınmıştır. 25000 kişilik tiyatronun ilk 

kez Helenistik dönemde yapıldığı bilinmekte ise de bugüne gelen tiyatronun 

İmparator Cladius zamanında yeniden inşaatına başlandığı, İmparator Trianus 

M.S.98-117 döneminde tamamlandığı bilinmektedir. Tiyatronun ön kısmında 

oldukça sağlam ve iri taşlarla yapılmış soyunma yerleri belirgin şekilde 

görülmektedir.  

Efes’in güneydoğusunda bulunan Magnesia kapısından kuzeybatıda Koresos 

kapısına kadar uzanan yaklaşık 400 m.lik mermer döşeli cadde M.S. 5. yüzyılda 

yeniden yapılmıştır. Altından geçen kanalizasyon sistemi denize kadar uzanır. 

Caddenin batı kanadı İmparator Neron tarafından (M.S.58-68) yılları arasında 

yapılmıştır.  
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Celsus Kitaplığı; Ticari Agoranın yanında bulunan M.S.135 yıllarında Asya 

Konsülü Julius Aguila tarafından Romalı mimar Vitruoya’ya yaptırılmıştır. Dıştan 

iki katlı, içten 15 m. tek bir salondan oluşur. Salonu çevreleyen üç katlı galerilerden 

duvarlara serpiştirilmiş pencerelerden ışık süzülür. Arka duvardaki bir kapıdan 

Celsus’un mezarına geçilir. Celsus’un burada bulunan heykeli bugün İstanbul 

Arkeoloji Müzesinde bulunmaktadır. Roma mimari özelliklerini tümüyle yansıtan 

yapının ön cephesinin dekorasyonu, devrinin en güzel örnekleri arasında yer alır. Ön 

cephe kolonları arasında yer alan dört kadın heykeli “Akıl’’, “Kader’’, “İlim” ve 

“Erdem” öğelerini sembolize eder. Bu heykellerin orijinalleri bugün Viyana 

Müzesinde bulunmaktadır. Parşömen kitap ruloları kitaplıkta nemden etkilenmemesi 

için iki taraflı tuğladan örülmüş kapalı raflarda korunurdu. Bu kitaplık kendi 

döneminde dünyanın sayılı bilim adamını ve düşünürünü yetiştirmiştir. Kitaplık ön 

cephesi son yıllarda geçirdiği restorasyonla büyük ölçüde eski görünümüne 

kavuşmuştur.  

Hadrian Tapınağı; Kuretler Caddesinin en güzel yapılarından birisidir. Bu 

tapınaktan geriye cephe alınlığı kalmıştır. Alınlıktaki temel üzerinde Hadrian adı ve 

Tyche (Talih Tanrıçası) kabartması görülür. Birçok Anadolu şehirleri gibi, 

Romalıların yardımını ve dostluğunu kazanmak amacıyla Efes şehri de imparator 

kültü için tapınak ayırmayı gerekli buluyordu ve bu tapınak Domitian Tapınağından 

sonra bir imparatora ayrılmış olan ikinci kutsal yapı idi.  

 Hadrian Tapınağını geçtikten sonra biraz ilerde solda Trajan Çeşmesi yer 

alır. Çeşme, büyük bir havuzu üç yanından çeviren iki katlı bir yapıdır. İmparator 

Trajan’ın iki kat boyunca yükselen heykelinin kaidesinden sular havuza akardı. 

Çeşmenin katlarını süsleyen heykeller Efes Müzesinde sergilenmektedir.  

Celsus Kütüphanesinden Kuretler Caddesine dönüşte, sağ tarafta Bülbül 

Dağının yamaçlarında Efes’li zenginlerin ikamet ettikleri belirtilen evler vardı.Yakın 

zamanda restore edilerek orijinal durumlarına biraz daha yaklaşan bu evler, geniş 

merdivenlerle caddeye dikey olarak açılmakta, duvarlarında fresk ve mozaiklerle 

süslü, mermer kaplamalar bulunmaktadır.  
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Domitian Tapınağı; Efes’te bir imparator adına yapılmış ilk tapınaktır. 

Devlet Agorasının hemen karşısında, kentin en güzel ve en merkezi yerinde, 50X500 

m. ölçüsünde, tonozlu alt yapılar üstünde bir teras oluşturarak inşa edilmiştir. 

Meydana bakan zemin katta dükkanlar yer almaktadır. Teras ise mabet olarak 

kullanılmaktaydı. Yalnız başı ve kolu ele geçen Domitian`in oldukça büyük 

ölçülerdeki kült heykeli bugün İzmir Arkeoloji Müzesinde, tapınağın giriş altarı ise 

Efes Müzesinde sergilenmektedir.  

Sütunlarla çevrili Kuretler Caddesinde ilerlediğinizde Herakles kabartmasının 

yolu daralttığı zafer takından Devlet Agorasına gelinir. Devlet Agorasının altında 

eski çağlara ait kalıntılar da bulunmuştur. M.S.1.yüzyılda devlet kontrolünde 

ticaretin yapıldığı dini ve resmi törenlerin düzenlendiği Agora’da dört basamakla 

çıkılan Efes’in ticaret borsası gibi bir işlevi olan bazilika bulunmaktadır.  

Odeion (Bouleteuterion); M.S. 2.yüzyılda Efesli zenginlerden Publis Vedius 

Antonius tarafından yaptırılan Odeion`un zamanında üstü ahşap kaplamalıydı. 

Yaklaşık 1450 oturma yerine sahip olan Odeon resmi toplantıların yapıldığı bir yer 

olmakla beraber konserlerinde verildiği bir bölümdü.  

Artemis Tapınağı; Efeslilerin ilk yerleşimlerinin bu tapınağın olduğu yerde 

bulunduğu bilinmektedir. Daha sonra bir depremle tapınağın yıkılması üzerine Roma 

imparatoru yardımı ile Efes’liler tapınağı yeniden ve daha gösterişli inşa ederler. 

Büyük İskender’in Anadolu’ya çıkışından sonra tapınağın kendi adına yapılmasını 

Dünyanın yedi harikasından biri olarak bilinen Efes Artemis Tapınağının bu gün 

sadece temel kalıntıları bulunmaktadır. Bakir doğa tanrıçası Artemis inancının köken 

itibariyle bir Anadolu inanışı olduğu ve kaynağının Hititlilerin ana tanrıçası 

Kibele’ye dayandığı ve Efes’te bu iki ana tanrıçanın bolluk bereket sembolü olarak 

anıldığı bildirilmektedir.  

St.Jean Bazilikası; Bizans imparatoru Justunyen’in M.S. 6. yüzyılda St. Jean 

adına yaptırdığı bazilika Ayasuluk Tepesinde yer almaktadır. Batıdan girişi olan yapı 

haç planlı, kubbeli bir bazilikadır. Esas kilise kısmı kalın payelerin taşıdığı altı büyük 

kubbe ile örtülüdür. Bazilikanın ortasında kubbe altında ve zemin seviyesi altında 
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olan St.Jean mezarının doğusunda rahiplerin oturduğu kısımlar bulunur. Bu yapılar 

kiliseden yarım daire biçiminde ayrılır. St.Jean’ın mezarı ortadaki kubbeli bölümün 

altındadır. Mezardaki bir delikten çıkan kutsal tozun iyileştirici özelliği olduğuna 

inanılıyordu. St.Jean’ın mezarı orta çağ boyunca Hristiyanlık dünyasının en önemli 

yerlerinden biri olmuştur.  

Yedi Uyuyanlar Ören yeri; M.S. 5. ve 6. yüzyıla rastlayan dönemde 

yapıldığı sanılan dini bir merkez hüviyetindedir. Rivayete göre Hristiyanlığın resmi 

dini olarak kabulünden önce, putperestlerden kaçarak buraya sığınan yedi genç 

uykuya dalıp iki yüzyıl sonra uyanmışlardır. Uyandıklarında Hristiyanlık resmi din 

olmuştur. Bu mucize olay üzerine, öldükten sonra bu yedi gencin tekrar gömüldüğü 

ve adlarına büyük bir bina yaptırıldığı sanılmaktadır. Bugün kazılarda ortaya 

çıkarılan yapı oldukça büyük abidevi boyutlardadır ve çoğu kaya oyma mezar 

buluntularına, iki kilise ile katakomplara rastlamaktadır. Halen dört katı görülebilen 

kalıntıların yedi katlı olması muhtemeldir. Zeminde bulunan dehlizlerin dini amaçlı 

eğitim için kullanıldığı, buranın bir manastır hüviyeti taşıdığı izlenimini vermektedir.  

Meyem Ana Evi; Bülbül Dağı üzerinde Hristiyanlığın kutsal anası 

Hz.Meryem’in Evi bulunmaktadır. Hristiyanlarca “Panaya Kapulu’’ olarak ta 

adlandırılan kutsal yerin M.S. 4. yüzyılda inşa edildiği sanılmaktadır. Hz. İsa’nın 

yakalanıp çarmıha gerilişinden kısa bir süre önce annesini arkadaşı ve havarisi olan 

St.Jean’a teslim etmiştir. St. Jean Hz. İsa’nın çarmıha gerilişinden sonra 

Hz.Meryem’in Kudüs’te kalmasını sakıncalı bulduğundan onu yanına alarak 

kaçırmış ve buraya getirmiştir. Hristiyanlık dinini yaymak gibi kutsal bir görevi 

üstlenmiş olan St. Jean çağın en büyük kenti durumundaki Efes’i kendine hedef 

seçmiş Hz. Meryem’i putperestlerin diyarına sokmak istemediğinden onu Bülbül 

Dağı eteklerinde sık ağaçlarla kaplı bir köşede yaptığı kulübede gizlemiştir. 

St.Jean’ın her gün gizli gizli onu ziyarete gittiği ve yiyecek içecek götürerek 

yokladığı bilinmektedir. Kutsal bakirenin tam 101 yaşına kadar Bülbül dağındaki bu 

yerde yaşadığı ve burada öldüğü kabul edilmektedir. St. Jean Meryem Ana’yı yine 

bu dağda kendisinden başka hiç kimsenin bilmediği bir yere götürmüştür. 

Hristiyanlığın yayılmasından sonra kutsal bakirenin bulunduğu yere Hristiyanlarca 
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“Haç” şeklinde bir kilise inşa edilmiştir. Bu yer, kötürüm olan  Alman rahibenin 

tarifleri üzerine bulunmuştur. Bunun ötesinde Meryem’in Efes’e gelip ömrünün son 

yıllarını burada geçirdiğini belirten bazı kanıtlar vardır. Hristiyanlığın en önemli 

kurulu olan konsüller toplantısı birkaç kez Efes’te yapılmış, Katolikliğin doğuş kararı 

burada alınmıştır. Efes çevresindeki Hristiyan halk, atadan kalma bir geleneği 

sürdürerek her yıl 15 Ağustos’ta Meryem Ana’nın evinin bulunduğu Panaya 

Kapulu’da dinsel törenler düzenlemişlerdir.  

Arkeoloji Müzesi; Türkiye’deki en güzel yöresel müzelerden biri Selçuk’ta 

bulunmaktadır. Burada, Efes örenlerinde ve çevresinde gün ışığına çıkarılmış olan 

eserler korunmaktadır. Birinci dünya savaşından önce bulunmuş olan eserlerin çoğu 

Viyana Müzesi’ne götürülmüştür. Bununla beraber ikinci Dünya Savaşı’ndan sonra 

ele geçen taşınabilir eserlerin tamamı yöresel müzeye konmuştur. Burada sergilenen 

en önemli eserler şunlardır: Ayasuluk Tepesinde bulunan Myken vazoları, 

Artemision’dan parçalar, Belevi Mausoleumu’ndan Korint sütunları ve lahit, Efes 

Artemisi’nin iki heykeli, Sokrates’i tasvir eden bir fresk, çeşitli anıtlardan özellikle 

çeşmelerden alınmış heykeller, Hadrian Tapınağı’ndan bir Theodosius kabartması ile 

Erken Hristiyanlık Devri’ne ait son derece değerli tam boy portreler ve büstler belli 

başlı olanlarıdır. 

Aydınoğlu İsa Bey Camii; tarihi Selçuk Kalesi’nin güneybatı yamacında 

kuzey ve doğu cepheleri dağın eteklerine gömülü olarak kurulan 1375 tarihli, 

Anadolu Türk sanatının en değerli örneklerinden biridir. Başlıca özellikleri arasında, 

çağının en zengin ve ölçü bakımından en büyük yapısı olması gelir.  

Beylik döneminin bu muhteşem eseri Selçuk’un XV.yüzyıldan önemini 

kaybetmesi sonucu nüfusunun azalması, muhtelif tarihlerde meydana gelen 

depremler ve vakıfların yerinde kullanılmaması sonucu harabeye dönmüştür. XVII. 

yüzyıl ortalarında camiyi gezen Evliya Çelebi, cemaati az ve harap olduğunu 

kaydeder. XIX. yüzyıl ortalarından itibaren de başka amaçla kullanılmak gayesiyle 

mihrap ve minber yıkılarak kitabelerinin bir kısmı başka yerlerde kullanılmıştır .  
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Şirince; Selçuk ilçe merkezine 8 km. uzaklıkta bulunan 19. yüzyıldan kalma 

bir Rum köyüdür. Son zamanlarda Şirince doğal ve kültürel güzellikleriyle adından 

oldukça sık bahsedilen bir turizm merkezidir. Şirince, tarihi kesin bilgiler olmamakla 

beraber,  Efes şehrinin, Küçük Menderes nehrinin getirdiği alüvyon, taşkınların 

neden olduğu sıtma hastalığı nedeniyle yaşanmaz duruma gelmesiyle oradan çeşitli 

yerlere dağılan halkın bir bölümü buraya gelerek köyü kurmuştur. Eski bir Rum köyü 

iken İzmir’in düşman işgalinden kurtarılmasından sonra 1922 yılında köylülerin çoğu 

Yunanistan’a göç etmiştir. Boşalan köy, 1923 yılındaki mübadele sonucu Rumların 

ardından Selânik’ten gelen muhacirlerin buraya yerleştirilmesiyle yeniden 

canlanmıştır.  

Beylikler döneminde köyün adı Çirkince, Rumlar zamanında Kırkıca, 

mübadeleden sonra ise adı Şirince olarak değiştirilmiştir. Kesin bir kayıt olmamakla 

beraber köyün varlığını gizlemek için Çirkince denilmiştir. Vali Kazım Dirik, köyü 

ziyaretinde böyle bir yer çirkin olamaz diyerek adını Şirince olarak değiştirmiştir. 

Günümüzde geçim kaynağı tarıma dayalı olan Şirince köyü, 19.yüzyıla ait yerleşim 

dokusunu korumaktadır. Ancak son yıllarda, turizmin ön plana çıktığı bir gerçektir.  

Şirince denildiğinde, yamaç boyunca sıralanmış bembeyaz evler, göz önüne 

gelir. Mimari yapısı bozulmadan bugüne kadar gelebilmiş, bakir bir yerdir. 

Şirince’de, ortak kullanma mekanları (otopark, meydanlar ve çarşı dokusu) ile 

Şirince deresinin ayırdığı iki mahallenin (batı yakasındaki İstiklâl, doğu yakasında 

kalan İstihlas) yerleşim dokusu, arazinin topoğrafik yapısına bağlı olarak 

kademelidir. Böylece yapılar birbirinin manzarasını ve görüşünü engellememektedir. 

Köydeki evlerin çoğu iki katlı (altı taş, üstü bağdadi) ve bahçeli olmalarına karşın 

ticari amaçlı yapılar tek katlıdır. Çirkince yapıları genelde kırmızı kiremitli, ikinci 

katları çıkmalı, beyaz duvarlı ve kapı ile pencereleri yapı cepheleriyle uygun 

orantılıdır. Ziyaretçi yoğunluğuna sahip sokaklarda köy kadınları, kekik, zeytin, 

şarap, incir, üzüm gibi ürünleri ile kendi el emekleri el işi ürünlerini  oluşturdukları 

sergilerde turistlere sunmaktadır. Özellikle Çınarlı meydanı, İstiklâl mahallesi 

çevresi,  yerli ve yabancı turistlerin yeme-içme, konaklama ihtiyaçlarını karşılayacak 

imkanların yoğun olduğu yerlerdir.  
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Yabancı turistlerin çoğu Fransızlar olup, yerli turistlerin çoğu, İzmir, Aydın, 

Ankara, İstanbul olmak üzere  büyük şehirlerden olmaktadır. Çeşitli rekreasyonel 

faaliyetlerde bulunma imkanı bulan turistlere pansiyonlar (Erdem, Esra, Halil, Huzur, 

Kırkınca, Mine’s Haus, Nişanyan Evleri, Soydemir, Şirince, Şirin Ev, Şirin Evleri) 

konaklama imkanı sunmaktadır.  

Şirince’de, yamaç boyunca sıralanmış beyaz boyalı Şirince Evleri’ni görmek, 

köylülerin yetiştirdikleri üzümlerden evlerinde imâl ettikleri şaraplardan ve yöreye 

has ev yemeklerden tatmak, toplanan sağlığa faydası olan bitkilerden satın almak 

mümkündür. Özellikle de şaraplarıyla da ayrı bir üne sahip olan Şirince’de bu sektör 

giderek önemini arttırmaktadır.    

Taşınmaz Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

25.09.1984 gün ve 387 sayılı kararıyla Şirince “kentsel sit” olarak ilan edilmiştir.   

Pamucak; Selçuk’a 9 km., antik Efes kentine 6 km. uzaklıktadır. Kumsalı 11 

km. uzunluğundadır. Gerek arkeolojik kalıntıları, gerek doğal zenginlikleri ile turizm 

açısından önemli bir merkez olarak, iklim özellikleri ve denizden yararlanma 

olanakları bakımından altı aylık bir sezonun varlığı ve sıcak dönemdeki imbat 

rüzgarlarının serinletici etkisiyle deniz turizminin gözde merkezlerinden biridir . Son 

yıllarda turistik tesislerin sayısının hızla arttığı görülmektedir.  

Mavi Bayrak’a sahip kirlenmemiş denize ve altın sarısı kumsala sahiptir. 

Avrupa Çevre Eğitim Vakfı'nın yürürlüğe koyduğu “Mavi Bayrak” uygulaması, 

özellikle yabancı turistlerin tatil yapacakları beldeleri seçerken dikkat ettikleri en 

önemli unsurdur. Pamucak plajları, mavi bayrağa sahip olması nedeniyle yerli ve 

yabacı turistlerin vazgeçemedikleri bir tatil merkezidir. Kamp yapmaya ve su 

sporlarına elverişlidir. Pamucak sahili boyunca 5 ve 4 yıldızlı oteller, bir kamp yeri 

ve Belediye Dinlenme Tesisleri vardır. Sahil boyunca Turizm Bakanlığı’nca turizm 

planlaması günümüzde de uygulanmaktadır. Pamucak Orman İçinde Dinlenme 

Alanı; Selçuk-Kuşadası karayolu üzerinde Selçuk’tan 10 km. uzaklıkta kızılçam koru 

ormanıyla kaplı sahadır. Piknik alanı günde 100 kişi karşılama kapasitesine sahiptir.  
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Selçuk Kuş Cenneti 1500 hektar olup saha içinde denizel ortam, Gebekirse 

gölü, Ak göl, sazlık ve bataklık alanlar ile tepelik ortamlar gibi farklı yaşama 

ortamları vardır.  

Selçuk Kuş Cenneti; Küçük Menderes nehrinin oluşturduğu alüvyal ovada 

yer alan suyu tatlı Ak Göl'den, az tuzlu Gebekirse Gölü'nden ve Eleman ile Akgöl 

bataklıklarından oluşan bir kıyı sulak alanıdır. Göllerin kenarı ve nehir sazlık ve 

kamışlar ile kaplıdır. Deniz suyu nehir boyunca 4 km ilerleyerek Gebekirse Gölü'nün 

suyunu etkilemektedir. Çevredeki yüksek araziler çam, zeytin ve makiyle örtülüdür.  

Selçuk Kuş Cenneti'nde 38 Familya'ya dahil 92 kuş türü gözlemlenmiştir ve 

bunların 46'sının göçmen olduğu belirlenmiştir. Bunlar arasında dalgıç, pelikan, 

çeşitli türde ördek, çulluk ve kınalı keklik gibi kuşları sayabiliriz. Koruma sahası 

kuluçka alanından ziyade kuşların beslenme ve barınmalarına imkan veren bir 

dinlenme alanı niteliğindedir. Ayrıca doğal ve tarihi üzelliklerini sıraladığımız 

Selçuk’ta; otel, motel ve pansiyonların  sayısının fazlalığı dikkat çeker ( Tablo 83 ve 

84).  
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OTEL * MOTEL      

 
ODA/YATAK       

SAYISI 

 
BULUNDUĞU MEVKİİ 

EPHESUS PRİNCES 367/1200           Pamucak Mevkii 
SÜRMELİ HOTEL 367/1200           Pamucak Mevkii 
RİCHMOND HOTEL 436/1084           Pamucak Mevkii 
AQUA FANTASY 234/470           Pamucak Mevkii 
YENİ HİTİT HOTEL 96/200           Pamucak Mevkii 
PINAR HOTEL 96/200                Selçuk 
ATADAN HOTEL 40/80                Selçuk 
CENKA HOTEL 39/72                Selçuk 
KALEHAN HOTEL 54/108                Selçuk 
VİCTORİA HOTEL 50/100                Selçuk 
NİLYA HOTEL 24/48                Selçuk 
AK  OTEL 11/25 Selçuk 
AKAY OTEL 30/54 Selçuk 
ARTEMİS OTEL 16/32 Selçuk 
AY OTEL 18/39 Selçuk 
BAYERN OTEL 15/30 Selçuk 
BELLA OTEL 24/48 Selçuk 
CAMBERRA      OTEL 14/30 Selçuk 
EPHESUS BEAC OTEL 32/72 Selçuk 
GAZİ OTEL 148/298 Selçuk 
GONCAGÜL  0TEL 31/66 Selçuk 
GÜVEN OTEL 8/16 Selçuk 
HASANAĞA OTEL 44/92 Selçuk 
MEKAN (VİLLA) OTEL 23/52 Selçuk 
MERAL OTEL  24/44 Selçuk 
NAZAR OTEL 22/44 Selçuk 
PARİS OTEL  20/40 Selçuk 
PİNUS OTEL 18/40 Selçuk 
RİLİCAN OTEL 14/40 Selçuk 
SİM OTEL 23/52 Selçuk 
SÜMELA OTEL 22/50 Selçuk 
ÜRKMEZ OTEL 20/40 Selçuk 
TİREM OTEL 13/26                Tire 
ÇETİNELLER OTEL 20/40                Torbalı 
ÇİFTÇİ OTEL 13/26                Ödemiş 
HELVACI OTEL 55/110                Ödemiş 
DOĞAN OTEL 20/40                Ödemiş 
DİNÇ OTEL 35/75                Ödemiş 
GÖLCÜK PRENSES          45/90                Ödemiş 
GÖLCÜK MOTEL 45/90                Ödemiş  

Tablo 83: Küçük Menderes Havzası’nda Otel ve Moteller (2005). 
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PANSİYONLAR 

ODA/YATAK   
SAYISI 

 
BULUNDUĞU MEVKİİ 

BARIM 10/20 Atatürk Mah. Turgut Reis Sk.34/Selçuk 
BAYKAL 7/17 Atatürk Mah. Kuşadası Cad. 2/Selçuk 
CHEERFUL 8/19 Zafer Mah. Çamlık Cad. 5/Selçuk 
ÇAKIROĞLU 10/24 Atatürk Mah. Kubilay Sok. 9/Selçuk 
ÇINAR 5/12 Atatürk Mah. 1007 Sok. 13/Selçuk 
DIANA 7/14 Zafer Mah.3004 Sok.30/Selçuk 
EYÜP 11/24 Atatürk Mah. Şahabettin Dede C. 19/Selçuk 
İZMİRLİ 10/24 Atatürk Mah. Kubilay Sok. 41/Selçuk 
KARAHAN 12/24 Atatürk Mah. Turgut Reis Sok. 34/Selçuk 
KİWİ 8/19 Atatürk Mah. Kubilay Sok. 27/Selçuk 
MELTEM 6/13 Atatürk Mah. Öğretmenler Sitesi 17/Selçuk 
MENGİ 10/20 Atatürk Mah. Siegburg Cad. 16/Selçuk 
MONACO 12/26 Atatürk Mah. Kubilay Sok. 34/Selçuk 
NAZHAN 6/12 Atatürk Mah. St. John Cad. 2/Selçuk 
PARADİSE 10/20 Zafer Mah. Bademlik Cad. /Selçuk 
VARDAR 7/19 Atatürk Mah. Şahabettin Dede Cad. 9/Selçuk 
AKGÜNEŞ 8/16 Atatürk Mah. Turgut Reis Sk.14/Selçuk 
ALBEYOĞLU 4/10 Atatürk Mah.Güllük Sok. 3/Selçuk 
ALL BLACKS 18/48 İsabey Mah. Ak Sk. 98/Selçuk 
AMAZON 7/17 Atatürk Mah. Serin Sok.8/Selçuk 
ANATOLYA 4/11 Atatürk Mah. St.John Cad.2/Selçuk 
ARTEMİS 8/16 Zafer Mah.Atilla Sk.5/Selçuk 
AUSTRALIAN 12/28 Atatürk Mah.Prof.Miltner Sok.17/Selçuk 
BUKET 6/12 Atatürk Mah.Atatürk  Cad.6/Selçuk 
DENİZ 5/12 Atatürk Mah.1063 Sok.2/Selçuk 
DERYA 11/22 İsabey Mah. Özgür Sok.8/Selçuk 
HOMEROS 6/14 Atatürk Mah.Açmalı Sok.7/Selçuk 
İLAYDA 8/16 Atatürk Mah.Prof.Miltner Sok.15/Selçuk 
İSABEY 9/24 İsabey Mah. Serin Sok.2/Selçuk 
KIRHAN 4/9 Atatürk Mah.Turgut Reis Sok.7/Selçuk 
NUR 8/12 Zafer Mah.Dere Sok.16/Selçuk 
OUTBACK 11/28 Atatürk Mah.Turgut Reis Sok.5/Selçuk 
PAMUKKALE 5/14 14 Mayıs Mah.Sedir Sok.1/Selçuk 
SARAY 11/26 Atatürk Mah.Kubilay Sok.43/Selçuk 
TUNCAY 9/24 İsabey Mah.Ay Sok.3/Selçuk 
UYAROĞLU 11/24 Atatürk Mah.Kubilay Sok.34/Selçuk 
YA MUSTAFA 9/21 İsabey Mah.Eski İzmir Cad.64/Selçuk 
YEŞİL ÇİMEN 3/8 Atatürk Mah.1006 Sok.1/Selçuk  

Tablo 84: Küçük Menderes Havzası’nda Pansiyonlar (2005). 
 

Küçük Menderes Havzası’nda turizm faaliyetlerinin önemli olduğu bir başka 

merkez Tire’dir. Tire; tarihi ve doğal değerleri ile bir açık hava müzesidir. Ekolojik 

dengenin henüz bozulmadığı dağlarındaki restoranları ve piknik yerleriyle unutulmaz 

güzelliktedir. Camileri, medreseleri, hanları, hamamları, çeşmeleri, türbeleri ve 
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daracık sokaklarıyla, böylesine zengin tarih ve kültür varlığına sahip Tire’nin,  

önemli eserlerinden söz etmek gerekir. 

Çanakçı Mescidi; 1338 yılında Bahadır Bey tarafından yaptırılan Mescit 

Tire'nin bilinen ilk dini yapısıdır. 

Yeşil İmaret Zaviyesi; Aydınoğulları Beyliğine son veren II. Murat’ın 

kumandanlarından Halil Yahşi Bey tarafından yaptırılmıştır. Şehirdeki ilk Osmanlı 

eseridir. 1441 tarihli vakfiyesi bulunan zaviyenin en önemli özelliği ibadet 

mekanlarının yarım kubbe ile büyütülen ilk örneği olmasıdır. Ana bölümün doğu ve 

batısındaki bölümler Mevlevihanelerdir. Bu zaviyenin vakıfları içinde yer alan 

Tahtakale Çarşısı halen Tire'nin kullanılan Merkez Çarşısı konumundadır. Yeşil 

İmaret Zaviyesi 1936-1971 yılları arasında Müze olarak kullanılmıştır. 

Lütfi Paşa Cami; Kanuni Sultan Süleyman'ın Sadrazamı ve Yavuz Sultan 

Selim'in damadı Lütfü Paşa tarafından 1500’lü yılların başında yaptırılmıştır. Klasik 

Osmanlı Devrinin seçkin eserlerinden olup, en belirgin özelliği ahşap süslemeleridir.  

Yeni Cami; Yeniçeri Kethüdası Behram Bey tarafından 1597 yılında 

yaptırılmıştır. Cami kesme taşlardan yapılmış Tire’de tek örnektir. Mimarı 

Kasımpaşalı Osman'dır.  

Karakadı Cami; 14. yüzyılda yapılmış cami altıgen planlı olup, ilk Rumeli 

Beylerbeyi Mecdeddin tarafından yaptırılmıştır. Timur Ankara savaşından sonra 

Tire'de kışladığı süre içinde Cuma namazlarını burada kılmıştır. Allah ve Bismillah 

sözcüklerinin ustaca yerleştirildiği plaketler, yivler arasında dik olarak minare 

gövdesini süsler. 

Ulu Cami; Tire’nin en geniş haremli camisi olup Aydınoğlu Cüneyt Bey 

tarafından yaptırılmıştır. Belgelerde Camii-üş Şehir (Şehir Camisi) diye geçmektedir. 

Evliya Çelebi'nin 2 kapısı vardır dediği caminin bugün üç kapısı bulunmaktadır. 

Halk arasında kiliseden camiye çevrildiği söylentileri vardır. 

Yeniceköy Cami; Tire’nin Yeniceköy semtindeki cami Hamza Ağa 

tarafından l684 yılında yaptırılmıştır. Evliya Çelebi Yeniceköy’den Yenice kasabası 
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diye bahseder. Yeniceköy’ü anlatırken Kurşunlu Cami, medrese, han, hamam, tekke, 

mektep, imaret ve çeşmelerle süslü, iki bin kiremit örtülü evli, şirin bir kasaba olarak 

söz eder. 

Kurt ve Doğancıyan Zaviyesi; 14. yüzyılda Kurt Bey ve Doğancılar Aşireti 

tarafından yaptırılmış olan zaviye iki sahipli olup, Tire'nin ilk zaviyesi olması 

açısından önemlidir. Tire tuğla sanatının eşsiz örneklerinden biri olan minaresi cam 

ağacı kozalağı şeklinde olup, çevrede daha çok güdük minare olarak tanınır.  

Yoğurtluoğlu Külliyesi; 1441 yılında Yoğurtlu Mehmet tarafından 

yaptırılmıştır. Aynı avluyu paylaşan cami. medrese, imarethane ve rasathaneden 

oluşmaktadır. Hamamı yıkılmıştır. Özellikle rasathanesi Osmanlı Tarihi açısından 

önemlidir. Bir yapılar topluluğu özelliği taşıması bakımından ilginçtir. 

Yalınayak Cami;  Kanuni ve II. Selim devri Sadrazamlarından Ferhat 

Paşa'nın oğlu Hasan Çavuş’tur. Kimi kaynaklarda cami planının Mimar Sinan 

tarafından yapıldığı yer almaktadır. 16. yüzyıl eserlerindendir. Camide görülen 

mihrap, minber ve kalem işçiliği yanında, şadırvanındaki bordür halindeki çiçek 

bezemeleri dikkati çekmektedir. 

Molla Arap Cami; ilçenin 2 km kuzeybatısında yer alan Cami II. Beyazıt'ın 

Şeyhülislamı Molla Arap takma adlı Ali Arabi tarafından yaptırılmıştır. Cami, 

hamam ve medreseden oluşan külliyenin medresesi Kanuni Devrinin ünlü kişilerini 

yetiştirmiştir. Kayıtlar bu medresenin yüksek okul statüsünde olduğunu 

göstermektedir. 

Karahasan Cami; Bu cami Aydınoğlu Cüneyt Beyin kardeşi Karahasan 

tarafından 1440 tarihlerinde yaptırılmıştır. Minare gövdesi özgün formunu mısır 

koçanındaki dizileri andıran yivli yapısından almaktadır. 

İbni Melek ve Türbesi; Tire'nin yetiştirdiği büyük isim, Aydınoğullarının 

Başkent Kadısı ünlü tefsirci İbni Melek takma adlı İzzettin Ferişte'ye ait olan 

türbenin içinde, ayrıca Mevlana Nizameddin, İbni Melek oğlu Mehmet Efendi, 

Alaybey ailesinden Evliya Ali Efendi yatmaktadır. Tire Belediyesi tarafından restore 
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edilen türbe kesme blok mermerlerden oluşmuştur. Üstü açıktır. Türk Kültürü ve 

Türk Diline yapmış olduğu katkı bakımından en önemli eseri "Feritezade 

Manzumesi" veya "Lugat-ı İbni Ferişte gibi adlarla anılan Arapça-Türkçe 

sözlüğüdür. Kaynaklar göre İbni Melek sadece fakıh yani hukukçu olmayıp ayni 

zamanda hadis, usul ve tasavvuf alanında söz sahibidir.  

Necip Paşa Kütüphanesi; Tanzimat dönemi sadrazamlarından Mehmet 

Nedim Paşa’nın oğlu, II. Mahmut Devri devlet adamlarından ve Bağdat Valiliğine 

kadar yükselmiş XIX. yüzyıl alimlerinden Mehmet Necip Paşa, Baruthaneler 

Nazırlığı sırasında Tire’de kendi adına yaptırmış olduğu bir kütüphanedir. 

Kütüphanenin l827 tarihli inşa kitabesi, 1829 tarihli vakfiyesi vardır. Zengin gelirleri 

bulunan kütüphanede çok değerli yazma ve basma kitaplar mevcuttur. Sosyal 

bilimlerle ilgilenen yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından ziyaret edilmektedir.  

Abdüsselam Hanı (Ali Efe Hanı); Kanuni’nin defterdarlarından Abdüsselam 

Efendi vakfından olan han Tire’de daha çok Ali Efe Hanı olarak bilinmektedir. 1525 

yılında yaptırılmış olup, hala han olarak çalışan tek yapıdır. Diğer adı Serban 

Hanı'dır. 

Yeni Han; Sadrazam Lütfi Paşa vakfından olup, esir ticaretinin yapıldığı yer 

olarak ünlüdür. Leyse caminin batısında yer alır. Paşanın l543 yılındaki vakfiyesine 

göre üstte 37, altta 24 odası ile 100 at alacak ahırı ve şadırvanı vardı. Hanın kuzey 

cephesi dışındaki dükkanlar hala çalışmaktadır. 

Kutu Han; Tahtakale Meydanında bulunan han, l5. yüzyılda Halil Yahşi Bey 

tarafından yaptırılmıştır. Hanın konaklama bölümleri harap durumda olup, 

dükkanları bugün için Tire Çarşısının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. 

Özellikle doğu cephesinde bulunan Kapalı Çarşısı (Arasta) dikkati çeken bir 

yapıdadır. 

Kurşunlu Han (Bakırhanı); Sadrazam Lütfü Paşa vakfından olan han, 

Kurşunlu Han olarak da anılmakta olup 16. yüzyıl eserlerindendir. Yapıldığında 53 

odası bulunurken, batısından Atatürk Caddesinin geçmesi nedeniyle han orijinal 

yapısını yitirmiştir. Günümüzde restore edilerek hizmete açılmıştır. 
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Terziler Hamamı; dünyanın çalışan en eski hamamlarından biridir. 700 

yıldır çalışmaktadır. Çok küçük olan bu hamam İbni Melek vakfındandır. 

Yeniceköy Hamamı; Aydınoğulları Beyi İsa Bey tarafından Yeniceköy 

semtinde 14. yüzyılda yaptırılmıştır. Bu hamam ayni zamanda Yeniceköy semtinin 

kuruluşunu yansıtması bakımından önemlidir. Hamamın pek az bölümü ayaktadır. 

Hafsa Hatun Çeşmesi; Aydınoğlu İsa Beyin kızı Hafsa Hatun tarafından 

yaptırılmıştır. Aynı zamanda Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazıt’ın eşi olan Hafsa 

sultan, su yolları, hamam ve çeşmeleri ile yöreye büyük hizmetler getirmiştir. 

Hüseyin Ağa Köprüsü; Hüseyin Ağa tarafından tahmini 1680'li yıllarda, 

Tire'ye 5 km. uzaklıkta Küçük Menderes üzerine yaptırılmıştır. Köprü suların şiddeti 

ile l8l2 ve l907’de hasar görmüş ve yaptırılmış olup 1941 yılındaki yağmurun seline 

dayanamayarak yıkılmıştır. Yıkıldığı zamanlarda Tire’nin ticari ve iktisadi hayatını 

felce uğratmıştır. Bugün hemen yanında yeni bir köprü vardır. 

Tire Müzesi; Tire’de müzenin kuruluşu Tire’de Halkevinin sanat kolu olarak 

1935 yılında açılmış olup, 1936 yılında Halil Yahşi Bey’in yaptırmış olduğu Yeşil 

İmaret Camii'ne taşınarak ziyarete açılmıştır. Zengin arkeolojik ve etnoğrafik 

eserlere sahiptir. 1971 yılında yeni binasında hizmete açılmıştır. Müzede 3231 adet 

arkeolojik, 3165 adet etnoğrafik eser ile 20218 adet sikke bulunmaktadır. 

Gölcük; Ödemiş ilçesini çevreleyen Bozdağların şirin bir yaylası ve gölü 

olan Gölcük, çam ormanlarıyla kaplı yaylanın tam ortasında kalır. Yazın serin havası 

ve doğal manzarası ile Gölcük, ender rastlanan bir turistik köşemizdir. Antik 

dönemde Lydia sınırları içinde kalan ve efsanevi Lydia kralı Torrhebia’dan adını 

alan Gölcük, başkent Sardes’e de yakın olması nedeniyle gezi ve dinlenme yeri 

olarak önemini çağlar boyunca koruyarak günümüze kadar gelmiştir. Evliya Çelebi 

Gölcük’ten; “Çevresi ancak bir günde dolaşılır. Suyu buz gibidir. İçinde yetmiş türlü 

balık vardır. Gölün çevresinde kerpiçten yapılmış evler, birkaç cami, han ve hamamı 

vardır. Haftada bir büyük pazarı olur. Bu yaylaya Saruhanlı, Alaşehirli, Sartlı, Kulalı, 

Uşaklılar çıkar” diyerek bahseder. 
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Gölcük’e ilkbahardan itibaren sonbahar bitinceye kadar, özellikle Ege 

bölgesi’nin bir çok yerinden tatil ve dinlenme amaçlı ziyaretçi akın etmektedir. Uzun 

süreli tatil ve geziler için, oteller, pansiyonlar konaklama ihtiyacını karşılamaktadır. 

Doğal güzellikleri ve coğrafi konumuyla yayla turizmine hizmet veren, Gölcük gölü 

ve çevresi, değişik canlı türlerini barındırması nedeniyle, Kültür Bakanlığı tarafından 

doğal sit alanı olarak koruma altına alınmıştır.  

Gölcük’e, Salihli’den Bozdağ-Gölcük yolu, Ödemiş’ten ise Zeytinlik-Gölcük 

yolu, Bozdağ-Gölcük yollarıyla ulaşılmaktadır. Oldukça dik ve virajlı yollardan 

çıkılan Gölcük, çekilen zahmete değecek kadar güzel manzarası ve doğasıyla ziyaret 

edenleri kendisine hayran bırakmaktadır. Son yıllarda göl çevresinde giyecek, süs 

eşyaları, yöreye has oyalar ve benzeri el emeğinin, açılan sergilerde satışa sunulduğu 

görülmektedir.  

Çam ormanlarının ortasındaki gölün çevresi 6 km., denizden yüksekliği ise 

970 metredir. Yaylanın patates, kiraz, erik vb. bahçe ve tarlaların sulanmasında gölün 

suyundan yararlanıldığı için, yaz aylarında su seviyesi düşse de doğal güzelliğinden 

bir şey kaybetmez. Gölcük yörenin piknik ve dinlenme merkezidir. Havası temiz 

olan yaylada görülmeye değer yerlerdendir. Gölcük’te yayın ve sazan balıkları 

avlanır. Keklik, tavşan, bıldırcın, ördek, tahtalı güvercin, sığırcık, sarı asma kuşu, 

üveyik, karatavuk avları yapılır. Ödemiş’te bir Avcılar Kulübü vardır. Zamansız 

yapılan avlanmalar av hayvanı türünü ve sayısını azaltmaktadır. İl Özel İdaresinde 

hazırlatılan “Gölcük Gölü Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesinin” bir an önce 

uygulamaya geçirilmesinde yarar vardır.  

Ödemiş Milli Fuarı; Ödemiş Belediyesince, her yıl Ödemiş’in kurtuluş 

törenleriyle birlikte 3 Eylül’de açılışı yapılan Ödemiş Milli Fuarı’nda yerel sanayi 

ürünleri sergilenir. Ayrıca Türkiye genelindeki çeşitli firmalar da sergiye katılır. 

Çeşitli hediyelik eşyaların satış yerlerinden başka bir lunapark da kurulur. Ödemiş 

çevresindeki köylerden fuar zamanı bir çok insan fuarı ziyarete gelmektedir. 

Ödemiş Müzesi; kuzeyde Bozdağlar ile güneyde Aydın Dağları arasında 

uzanan Küçük Menderes Nehri'nin suladığı verimli bir ovada yer alan Ödemiş'te bir 
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müze kurulması fikri 1974 yılında oluşmaya başlamıştır. Eski eser koleksiyoneri olan 

Mutahhar Başoğlu’nun biri 1816 m² diğeri de 956 m² olmak üzere toplam 2772 m² 

lik arsasını, 1975-1976 yıllarında müze binası yapılmak üzere hazineye bağışlamış ve 

müzenin kuruluşuyla ilgili ilk teşebbüs böyle gerçekleşmiştir. 

Müze binasının inşaatına 1977 yılında başlanmış, 1983 yılında da 

tamamlanmıştır. Ödemiş Müzesi'nin yapımından önce yöreye ait eserler İzmir 

Arkeoloji Müzesi ve Tire Müzesi'nde korunmaya alınmış bulunuyordu. Müzenin 

yapımını müteakip bu eserler her iki müzeden devir alınmıştır. Diğer taraftan 

kronolojik bütünlüğü sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan arkeolojik ve etnoğrafik 

eserler ile sikke örnekleri çeşitli müzelerden seçilmiş ve Ödemiş Müzesi'ne intikal 

etmiştir.  

Bodrum kat üzerine bir zemin kattan ibaret olan ve çadır formu verilerek 

yapılan müze tek bir salondan oluşmaktadır. Etnografya Müzesi olarak yapılan 

binada mevcut etnoğrafik malzemelerin yanı sıra bölgeye ait arkeolojik eserler de 

teşhir edilmektedir. Arkeolojik seksiyonda; çoğunluğu Eski Tunç Çağı'na (M.Ö. 

3000), Arkaik (M.Ö. 700-480) Klasik (M.Ö. 30-M.S. 395) ve Bizans (M.S. 395-

1453) çağlarına ait eserler teşhir edilmektedir. Bu eserler seramikler, idoller, keski ve 

baltalar, ağırşaklar, kandiller, bronz eserler, cam eserler, süs eşyaları, pişmiş toprak 

heykelcikler, mermer heykel ve heykelciklerdir. Arkeolojik seksiyonda ayrıca 

Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuk ve Osmanlı Dönemlerine ait 2545 adet sikke 

bulunmaktadır. Etnoğrafik seksiyonda, çoğunluğu Osmanlı dönemine ait çeşitli 

silahlar, bakır ve gümüş eşyalar, cam eserler, süs eşyaları, el işlemeleri, giysi 

örnekleri sergilenmektedir. Müzede Türkiye Cumhuriyeti Dönemine ait el sanatlarına 

ilişkin örnekler de mevcuttur.  

Birgi’deki Çakırağa Konağı; Zengin bir deri tüccarı olan Çakıroğlu Şerif 

Ali Ağa tarafından yaptırılan konağın inşası, 1761 yılında başlamış ve üç yılda 

tamamlanmıştır. Taş temel üzerine üç katlı olarak inşa edilen konağın sadece alt kat 

duvarları taş, diğer tüm bölümleri ise ahşaptır. Aile yaşamının mahremiyetini 

korumayı amaçlayan yüksek duvarlar ardındaki yapı, Ege bölgesine ait Osmanlı sivil 

mimari üslubunun günümüze kadar gelmiş en iyi örneklerinden biridir. Zemin katın 
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üstünde iki katı daha olup ikinci kat, hem mimari düzeni, hem de süslemeleriyle en 

değerli yeridir. Bu ana bölüme göre konak, dış “sofa” lı plan tipinde, U şemasında 

kurulmuştur. İki tane köşk odası vardır. Bunlarla sıra odalar arasında eyvancıklar, iki 

yan oda ortasında da büyük bir eyvan bulunmaktadır. Konağın dış yüzeyinde çeşitli 

desenler, çiçekli vazolar ve motiflerden oluşan boyalı bezemeler görülmektedir. 

İçeride ise en ilgi çekici yer, ikinci kattır. Buradaki geniş salon, yüksek ve süslü 

tavan, odalardaki barok motiflerle süslü duvarları ile konak, bu dönemin en önemli 

ve göz alıcı örneklerindendir. Bu kattaki kışlık odanın barok duvar süsleri arasında 

yer alan bir manzara tasviri, geç dönem Türk resim sanatının en ilgi çekici 

örneklerindendir. Konak sahibinin  İstanbullu eşinin İstanbul’a duyduğu özlemi 

gidermek için yapılan hayalî bir İstanbul panoramasında, denizle ayrılan üç kara 

parçası ve bunlarda üst üste istiflenmiş yapı toplulukları gösterilmiştir. Çatılarıyla, 

pencereleri kiremit rengi boyalı beyaz evler, sayısı 10’dan fazla cami göze 

çarpmaktadır. Kıyıya çekilmiş kayıklar, kimi demir atmış kimi de Boğaz, Haliç  ve 

Marmara’nın bir bölümü olması gereken sularda dolaşan gemiler, manzaraya hareket 

ve canlılık katmaktadır. Konağın yazlık odasında ise İzmir panoraması vardır.  

Birgi’de Aydınoğlu Mehmet Camii; tarihi değeri ve mimari üslûbuyla 

dikkat çekicidir. 1993’de çalınan tarihi minber kapısı 1996 yılında İngiltere’den 

getirilmiştir. 1307 yılında Birgi’yi Aydınoğullarının merkezi haline getiren 

Aydınoğlu Mehmet Bey tarafından 1312’de yaptırılan cami; Anadolu Selçuklu 

mimari geleneğinin bir devamı niteliğinedir. Selçuklu uslûbu mihrap çinilerle 

bezelidir. Kündekari tekniğiyle çivi ve tutkal kullanılmadan yapılmıştır. Caminin iç 

avlusunda Aydınoğlu Mehmet Bey’in türbesi yer alır.  

Küçük Menderes Havzası’nda Bayındır’ın, turizme konu olan eserlerinden 

bahsetmemek haksızlık olur. Her ne kadar Bayındır’da turizm; ulaşım imkanlarının 

yetersizliği yeterli tanıtım yapılamaması gibi nedenlerle yeterince gelişememiştir. 

Ancak çok değerli tarihi eserleri şunlardır; Dârül Kurra Cami, Hacı Sinan Cami, 

Çinili Mescit, Demircilik Cami, Hacı Beşir Cami, Hacı İbrahim Cami, Hacı İlyas 

Cami, Orta Mescit Cami, Eski Furunlu Cami, Hacı Mehmet Cami, Fatih Cami, 

Eskici dede Türbesi, Emir Dede Türbesi’dir. Ayrıca eski hükümet binası, Osmanlı 
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döneminde yapılmış eski bir yapıdır. Binanın cephesinde bulunan eski yazı ve süsler 

ile tarihî bir çeşme de bulunmaktadır. Bayındır, Ermeni, Rum Kiliselerine ait 

kalıntıları, hamamları ve çeşmeleriyle gezip görülmeye değer bir yerdir. 

Torbalı’da ise turizm, sahip olduğu doğal ve tarihi güzelliklerin tanıtımına 

bağlıdır. Özellikle Metropolis kazı alanı, açık hava müzesi görünümündedir. 

Yeniköy ve Özbey köyleri arasında bir tepenin üzerinde ve yamacında kurulan antik 

Metropolis, Efes’e 30 km., İzmir’e 40 km. uzaklıkta yer alır. Sönmüş şehirler 

bölümünde anlatılan Metropolis, Efes’e yakınlığıyla Efes’i gezmeye gelen turistler 

için, görülmesi gereken bir yer olarak sunulabilirse turizmde canlanmalar görülecek 

ve Metropolis hak ettiği üne kavuşacaktır. M.Ö. 2000’e kadar inen tarihi geçmişi 

olan Metropolis’(Ana Tanrıça Kenti) in, Helenistik ve Roma dönemine ait 

Bouleuterion (Meclis binası), Stoa, Hamam, Akropol, Tiyatro ve Teras Evleriyle 

yerli ve yabancı turistlerin gezip görmesi gereken bir yerdir. 
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2.5. KÜÇÜK MENDERES NEHRİNDE SU KİRLİLİĞİ 

Doğada, çevre koşulları ve canlılar arasında kolayca bozulmayan ekolojik bir 

denge vardır. Bu doğal dengenin herhangi bir nedenle bozulması durumunda bir çok 

problemle karşılaşmak kaçınılmazdır. Başlıca çevre sorunlarının başında toprak, su 

ve hava kirliliği gelir. Özellikle su kirliliği; evsel veya endüstriyel atıklarla, zararlı ve 

istenmeyen maddelerin suya karışması sonucunda oluşmaktadır. Bu kirlilik, bazı 

kirletici parametrelerin, verilen sınır değerlerinin üzerine çıkmasıyla ciddi boyutlara 

ulaşır.  

Sanayinin hızla geliştiği memleketimizde, sanayi kuruluşlarında üretimin 

çeşitli aşamalarında oluşan  atıkların çoğu zaman arıtma yapmadan akarsulara ve 

toprağa boşaltılmaları nedeniyle bu atıklarda bulunan ağır metaller ve diğer kirletici 

faktörlerin; toprakta, suda ve havada oluşturdukları zararlı etkiler son yıllarda önemli 

boyutlara ulaşmıştır. 

İklim ve toprak koşullarının tarımsal üretime fevkalâde uygun olduğu 

havzada, yerleşim merkezinin atık suları, drenaj suları ile geri dönen tarımsal 

mücadele ilaçları ve yapay gübre kalıntıları kirlililik yaratmaktadır. Küçük Menderes 

havzası akarsu akımlarının düzensiz oluşu, kış ve yaz mevsimleri arasında büyük 

debi değişikliklerine yol açmakta, bu da potansiyelin çok iyi değerlendirilememesine 

neden olmaktadır. Küçük Menderes nehri yaz aylarında tamamen kuruyabilmektedir. 

Endüstriyel gelişme, yoğun tarım ve havza nüfusunun hızla artması havzadaki su 

kaynaklarına yoğun kirlilik yükleri getirmekte ve su kalitesinin bozulmasına neden 

olmaktadır. Genelde endüstriyel kuruluşlarda arıtma tesisi bulunmadığından veya 

çalıştırılmadığından kirlilik hızla artmaktadır. Endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan 

yapay, organik, kimyasal maddeler gerekse tarım alanlarında kullanılan gübreler 

nedeniyle akarsulardaki Noз ve PO4 yüklerini arttırmaktadır. Yoğun zeytincilik ve 

zeytinyağı üretimi yapıldığından sonbahar ve kış aylarında zeytin sıkma 

işlemlerinden kaynaklanan karasu, önemli bir sorun yaratmaktadır .   

 Sanayileşmenin hızla geliştiği Küçük Menderes Havzası’nda da bulunan 

sanayi kuruluşlarının atık sularının Küçük Menderes nehrinin sularını hızla kirlettiği 
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tesbit edilmiştir. Yılda iki kez ürün almaya müsait zengin bir tarım havzası olan 

sulama suyu kirliliğinin boyutları ve tarımsal üretime etkileri ayrı bir inceleme 

konusu oluşturmaktadır. Ancak burada olayın boyutlarının havzadaki beşeri ve 

iktisadi faaliyetlere de olumsuz etkilerinin olacağı düşünüldüğünden  üzerinde 

durulması gereken bir konu olarak görülmüş ve bu anlamda konu ele alınmıştır. 

Yıllar önce Küçük Menderes Havzası’nda kirlilikten bahsedilmez iken, 

günümüzde kirliliğin ulaştığı boyut, oldukça ürkütücüdür. Özellikle kirliliğin 

havzada sanayinin geliştiği Ödemiş, Tire, Torbalı  aksında yoğunluk kazandığı 

görülür. Üzerinde durulması gereken nokta, sanayinin yoğun olduğu alanlarda 

görülen kirliliğin sanayi tesislerine bağlı olduğudur. Havzaya atık su boşaltan 

fabrikaların arıtım tesisleri mutlaka kurulmalıdır.  

Havza içinde yer alan yüzey ve yeraltı suyu kaynaklarının birlikte ele 

alınması gerekir, yüzey ve yer altı suları birbirleriyle ilişkili olması nedeniyle birinde 

olabilecek bir değişim şüphesiz bir diğerini etkileyecektir. Küçük Menderes 

Havzası’nda, akarsu debilerinin  azalmasıyla birlikte yerüstü suları aşırı bir şekilde 

kirlenecek hem de yeraltı suyunu da kirletecektir.  Nitekim, havza içinde yürütülen 

kirlilik kaynakları ile ilgili yapılan çalışmalarda Tire ilçe merkezi kuzeyi, Torbalı ilçe 

merkezi güneyi ve Ödemiş belediyesi olmak üzere pek çok belediyenin çöp atık 

sahalarının akarsu yataklarında yer alması ve kanalizasyon sularının arıtılmadan 

akarsulara verilmesi, Küçük Menderes nehri yatağı boyunca yeraltı sularının 

kalitesini olumsuz etkilediği saptanmıştır.  

Havzada yeraltı suyu kalitesini etkileyebilecek başlıca noktasal potansiyel 

kirlilik kaynakları şunlardır: belediye çöp sahaları ve kanalizasyonları, fabrikalar ve 

doğal cevherleşmeler. Özellikle Ödemiş ve Tire belediyelerinin ki olmak üzere, 

havzadaki pek çok çöp sahası ve kanalizasyon suları Küçük Menderes nehri yatağı 

boyunca yeraltı suyunu olumsuz etkilemektedir. Fabrika atık suyunun yeraltı suyunu 

kirlettiği başlıca alanlar Tire ilçe merkezi kuzeyi ve Torbalı ilçe merkezi güneyidir. 

Bu alanlar sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerdir. 
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Küçük Menderes Havzası’nda kirliliğe ilk çözüm Ödemiş’ten gelmiş olup, 

Küçük Menderes nehir yatağı boyundaki ilçelerin atık sularının meydana getirdiği 

aşırı kirlilik nedeniyle yeni çıkan AB uyum yasaları çerçevesinde atık su ile ilgili 

çözümün bulunmasını doğrudan belediye başkanlığının sorumluluğa verilmiş ve bu 

konuda cezai yükümlülükler getirilmiştir. İlçede Atık Su Arıtma Tesisi yapımı ile 

ilgili  21.08.2004 tarihinde İller Bankası vasıtasıyla Dünya Bankası ile ön mutabakat 

metni imzalanmıştır. Bu aşamada Dünya Bankası ve İller Bankasının projelendirme 

aşamasına geçilmesi için  Japon Hibe Kredisi (Yerel Projeler için hibe yardımı GGB) 

ile fizibilite ve yapılabilirlik çalışmalarına başlanmıştır. Fizibilite çalışmasının 

yapılması  İller Bankasınca ihale edilmiştir. Bu bağlamda Atık Su Arıtma Tesisi 

fizibilite çalışmalarını başlatmak üzere Su Projelendirme Sorumlusu ve Dünya 

Bankası Projelendirme Danışmanı ve ilgili firmaların incelemeleri sonucunda 

hazırlayacakları raporu İller Bankasına iletecekleri ve hazırlanan raporun  sonucuna 

göre de; arıtma tesisinin tipi, arıtmanın merkezi yada yöresel (çevre belde ve köylerin 

dahil edilip edilmeyeceği) yönünde  karar verileceği bildirilmiştir. Sonuç olarak, 

Ödemiş’te  Atık su Arıtma Tesisi çalışmaları hızla devam etmektedir . 

Yer altı kalitesini olumsuz etkileyen madenler; Beydağ, Mescitli ve 

Kaymakçı civarındadır. Tarımsal faaliyetlerin neden olduğu kirlilik yeraltı suyundaki 

nitrat ve potasyum dağılımlarından gözlemlenebilmektedir. Tarımsal faaliyetlerin 

yeraltı suyu kalitesini olumsuz etkilediği başlıca alanlar Ödemiş-Tire arası ve 

Torbalı’nın doğusunda Develi civarıdır. Havzadaki diğer bir kirlilik kaynağı ise 

Selçuk ovasındaki denizle ilişkili tuzlu sudur. Küçük Menderes Havzası’ndaki yeraltı 

sularının en yüksek hidrojeolojik kirlenme potansiyeli taşıyan alanları; Küçük 

Menderes nehri yatağı boyunca Gökçen kuzeyi  ve Canlı güneyi, Boğaziçi batısı, 

Torbalı güneyi ve doğusu, Belevi-Selçuk arası ve Tekeli güneyi civarlarıdır.  

Sulama suyu amaçlı kullanılabilecek yeraltı sularının  toplam kirlilik riski 

Tire, Torbalı ve Selçuk’un kuzeyi, Tekeli’nin güneyi, Küçük Menderes yatağı 

boyunca Beydağ kuzeyi ve Beydağ-Türkönü arası, Ödemiş’in batısı, Zeytinova 

güneyi, Tokatbaşı civarı ve Belevi batısında nisbeten yüksek kirlilik riski 

taşımaktadır. 
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Kiraz ovası ölçülen parametreler çerçevesinde sulama amaçlı kullanılabilir 

kalitede yeraltı suyuna sahibtir. Kiraz çevresinde sanayi gelişmediği için, evsel 

atıkların dışında kirlilik söz konusu değildir. Ödemiş-Tire ovasında, Tire Kutsan 

Kağıt Fabrikası civarı zararlı sınıfında yeraltı suları içermekte ve Beydağ, Türkönü, 

Kaymakçı, İlkkurşun ve Gökçen civarında örneklenen bazı sularda NOз 

parametresine göre ihtiyatla kullanılmalı sınıfında yeraltısuları içermektedir. 

Bayındır-Torbalı ovasında  NOз parametresine göre Develi ve Tekeli civarında 

örneklenen sular zararlı sınıfında ve Eski Karateke, Ahmetli civarında örneklenen 

sularda ihtiyatla kullanılmalı sınıfında yeraltısuları içermektedir. Bu ovada Ergenli 

Termal suyu civarı Na parametresine göre ihtiyatla kullanılmalı sınıfında su 

kalitesine sahibtir. Selçuk ovasının batı, kuzey ve kuzeybatısındaki yer altı suları EC, 

CI ve  Na parametrelerine göre zararlı veya ihtiyatla kullanılmalı sınıfında sulama 

suyu içermektedir. Ovanın güney kesimindeki yeraltı suları da  NOз parametresine 

göre ihtiyatla kullanılmalı sınıfında sulama suyu kalitesine sahibtir.  

Sulardaki  kirliliğin  başlıca sebebleri; evsel ve sanayi atıklarının  

arıtılmaksızın derelere boşaltılması, tarımda verimi artırmak için bilinçsizce 

kullanılan kimyasal gübrelerdir. Küçük Menderes Havzası’nda kirlilik boyutları 

henüz tarımsal üretime doğrudan zarar verici olmamakla beraber gerekli önlemlerin 

alınmaması durumunda çok ciddi boyutlara ulaşmak üzere olduğu sinyalleri 

alınmaktadır. 

Ege Bölgesi’ndeki iç sular, büyük bir kirlilik tehdidiyle karşı karşıya olup 

bilim adamları Gediz Deltası'ndan sonra Ege’deki diğer akarsu ve göllerin de 

tükenmekte olduğuna dikkat çekmektedir.  

İzmir Valiliği Çevre Koruma Kurulu’nca yapılan analizde, kirliliğin üst 

düzeye çıktığı, kimyasal ve biyolojik oksijen ihtiyacı, canlıların ölümüne yol açacak 

derecede düşük, kurşun, nikel ve çinko gibi ağır metallerin en üst düzeyde olduğu, 

suyun asidik özellik gösterdiği ve sülfür oranının çok yüksek olduğu görülüyor. 

Analiz sonuçlarına göre; Küçük Menderes’in suyunda evsel ve endüstriyel atıklar 

önemli yer tutmaktadır. Suyun üçüncü ve dördüncü sınıf su sınıfına girdiği, yani 
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tarımsal kullanım dahil hiçbir şekilde kullanılmasının mümkün olmadığı ortada olup 

özellikle endüstriyel atık sularının, arıtıldıktan sonra nehre bırakılması şarttır . 

Selçuk’un, Pamucak sahillerinde denize dökülen nehirdeki kirliliğin tehlike 

sınırlarına ulaşmış olmasının Pamucak’ta turizmi olumsuz yönde etkileyeceği, 

kirliliğin Küçük Menderes havzasına verdiği zararın bir diğer boyutudur .   

Sonuç olarak; acilen alınması gereken bazı tedbirlerin uygulamaya konulması 

gerekmektedir. Evsel atıkların nehre doğrudan karışmasını önlemek ve evsel atıkların 

kanalizasyonlarla taşınmasını sağlamak gerekir. Ayrıca tarımda verimi artırıcı olarak 

kullanılan maddelerin azaltılması, tarım alanından sızan kimyasalların kontrolü, 

kimyasal verim artırıcı yerine organik gübre kullanmak yerüstü ve yeraltısuyunun 

kalitesinin düşmesini  önlemek için alınması gereken tedbirlerdir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

1) Türkiye’nin batısında Ege Bölgesindeki Küçük Menderes Havzası “Batı 

Anadolu Grabenleri” olarak tanımlanan çöküntü havzalarından biridir. Küçük 

Menderes havzası, kuzeyden Salihli-Turgutlu-Alaşehir arasında yer alan Gediz ve 

güneyden Bafa gölü-Aydın-Denizli arasında yer alan Büyük Menderes çöküntüleri 

ile sınırlıdır. 

2) Küçük Menderes Havzası’nın yüzölçümü 3275 km² dir. Kuzeyde 

Dağkızılca bucağının kuzeydoğusunda Nif dağından (1506 m) başlamak üzere 

doğuya doğru Mahmut dağı (1383 m), Çal dağı (1407 m), Çatmadağ (1372 m), 

Keldağ(1372 m), Bozdağ (2158  m), doğuda Ayı dağları (en yüksek yeri 

Hacıalikarlığı tepe 1839 m), güneye doğru Değirmen ve Höyük dağları, Gökgedik 

tepesi (1244 m) ile güneyden Aydın dağları kütlesi içinde batıya doğru Karlık dağı 

Üç Kayalar (1520 m), Arapyeri (1568 m), Avlanbaba (1516 m) tepeleri ile Hacet 

dede dağı (1831 m), Tire güneyinde Güme dağı (1150m), Serbest dağı (1000 m), ve 

güneybatıda Selçuk güneybatısında Madendağı (650 m), batıda Torbalı batısında yer 

alan Kocadin dağıyla havza sınırlanır.    

3) Havzaya adını veren Küçük Menderes nehri, Ege Denizine yaklaşık 114 

km. lik yol kat eder. Havzanın doğusunda Bozdağ (2158 m), Karadağ (1467m) ve 

Gediktepe (1241 m) lerden akan derelerden beslenen ve Kiraz ovasından (yaklaşık 

220 m) başlayan Küçük Menderes nehri kuzey-güney yönünde aktıktan sonra 

Beydağ kasabasından (170 m) itibaren yaklaşık doğu-batı istikametinde Ödemiş 

ovasını kat ederek Torbalı’nın doğusuna (20 m) değin akar. Buradan tekrar kuzey-

güney istikametinde Belevi boğazından Selçuk ovasına (5 m) kavuşur ve doğu-batı 

istikametinde aktıktan sonra Pamucak’ta, Ege denizine ulaşır. 

4) Küçük Menderes Havzası’nda Akdeniz ikliminin tipik özellikleri görülür. 

Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlıdır. Yıllık toplam 

yağışın yaklaşık yarısı kışın düşer. Kıyı kuşağında, kar yağışı ve don olayları nadir 

olarak görülür. Yüksek kesimlerde kışlar, karlı ve soğuk geçer.  
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5) Küçük Menderes Havzası’nda toprak tiplerini iki ana gruba ayırmak 

mümkündür. Bunlardan ilki, alçak kısımlardaki azonal topraklar, ikincisi ise yüksek 

kısımlardaki intrazonal ve zonal topraklardır. 

6) Küçük Menderes Havzası’nda, Akdeniz iklim özelliklerine bağlı olarak 

gelişen bitki örtüsü, irtifanın düşük olduğu kısımlarda kserofit karakterli bodur 

bitkiler, yüksek kısımlara doğru karışık tipte ağaç toplulukları ve iğne yapraklı 

ormanlardan oluşur.  

7) Küçük Menderes Havzası’nın en önemli akarsuyu Küçük Menderes Nehri 

ve yan kolları olan Fertek Çayı, Uladı Deresi, Ilıca Deresi, Değirmen Dere, Aktaş 

Deresi, Rahmanlar Deresi, Pirinçci Deresi, Yuvalı Dere, Ceriközkaya Deresi, 

Eğridere, Birgi Çayı, Çevlik Çayı ve Keles Çayıdır.  

8) Havzada yer alan belediyeleri için fenni bir şekilde düzenlenmiş sıhhi çöp 

döküm alanları ve kanalizasyon suyu arıtma tesisleri inşa edilmelidir. Havzadaki 

belediyelerin tümü kanalizasyon sularını arıtmadan Küçük Menderes nehri veya onu 

besleyen kollarına akıtmaktadır. Torbalı, Oğlananası, Çaybaşı ve Tire belediyeleri 

hariç havzadaki diğer belediyelerin çöp atık sahaları da Küçük Menderes nehri veya 

onu besleyen kolların yataklarındadır. Tüm bu kirlilik kaynakları, birbirleriyle ilişkili 

olmaları nedeniyle, hem yüzey sularının hem de yer altı sularının kalitesini olumsuz 

yönde etkilemektedir.  

9) Küçük Menderes Havzası’nda; yeraltı suları içme, kullanma, endüstriyel 

ve sulama amaçlı olarak hızla tüketilmektedir. Yeraltı su seviyesi aşırı kullanmaya 

bağlı olarak tükenmekte olduğunu gösteren; yer altı su seviyelerinde görülen 

düşmelerdir. Bugünkü kullanım miktarıyla yeraltı sularının gelecekteki su ihtiyacını 

karşılamakta zorlanacağı ve gelecekte su sıkıntısının yaşanacağı beklenmektedir. Bu 

amaçla havzada yapımı süren Beydağ barajı tamamlanıp, Burgaz, Ergenli, Aktaş 

barajlarının da yapımına başlanmalıdır.  

10) Küçük Menderes Havzası’nda nüfusun yıllara göre dağılımına 

baktığımızda artış seyri izlediği görülür. 1935’de, 158.104 olan havza nüfusu 2000 

yılında 396.092’ye yükselmiştir. Aradan geçen 65 yıl zarfında, havzanın nüfusu 
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237.988 kişi artmıştır. Havzada, şehir nüfusu hızla artarken, kır nüfus oranı ise 

azalmıştır. 2000 yılı nüfus sayımına göre; 396.092 olan toplam nüfusun, 199.789’u 

şehirde, 196.303’ü ise kırda yaşamaktadır. Toplam nüfus içinde 15-64 yaş grubunun 

oranının yüksek olduğu görülür. 

11) Küçük Menderes Havzası’nda, İzmir iline bağlı Bayındır, Beydağ, Kiraz, 

Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı olmak üzere 7 ilçe yer almaktadır. Havza’da 

dışardan en fazla göç alan aynı zamanda sanayi, ticaret ve ulaşım bakımından 

gelişmiş olan ilçe Torbalı’dır. Son yıllarda verimli tarım alanlarına doğru şehirlerin 

gelişme gösterdiği ve bu alanların sanayi tesisleri olarak kullanıldığı görülmektedir. 

Bu konuda gerekli tedbirler alınmalıdır.  

12) Küçük Menderes Havzası’nda verimli tarım toprakları, uygun iklim 

şartları ve yaşamın vazgeçilmez kaynağı olan suyun varlığı geçmişten günümüze 

kadar bir çok yerleşmenin kurulmasına neden olmuştur. Küçük Menderes nehrinin 

hayat verdiği bu topraklarda var olmuş önemli şehirler; Efes, Metropolis, 

Hypaipa’dan  bugüne sadece  o dönemlerin ihtişamını ve zenginliğini yansıtan izler 

kalmıştır. 

13) Küçük Menderes Havzası’nın ekonomisi tarım başta olmak üzere, sanayi, 

ticaret, turizm ve ulaşıma dayanmaktadır. Tarımsal arazilerde en geniş yeri alan 

pamuğun ardından buğday, karpuz, tütün ve sebzeler gelmektedir.  

14) Dağlık veya tepelik bölgelerdeki toprakların çoğu, sığ topraklar ve dik 

yamaçlar yüzünden ağaç ekimi dışında tarıma elverişli olmayıp, düz ile hafif eğimli 

alanlardaki toprakların büyük bir bölümü ise sulu tarıma uygundur. Tuzlu veya 

sodalı topraklar gibi problemli sahalar, sulak alanların olduğu munsap bölümleri 

dışında nehir havzasında bulunmamaktadır. Havzada sulama yapılan alanlar iki 

kategori ayrılmaktadır. Bunlardan biri, sulama kooperatiflerinin kontrolü altında 

yeraltı suları, akarsular ve kaynak sularının kullanılmasıyla sulanan alanlardır. Diğer  

kategorideki alanlar ise, yeraltı suları kullanarak özel şahıslarca sulama yapılan 

alanlardır.  
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15) Küçük Menderes Havzası’nda, çiftçileri ilgilendiren üç çeşit kooperatif 

bulunmaktadır. Bunlar (köy kalkınma kooperatifleri, sulama kooperatifleri ve 

balıkçılık kooperatifleri olmak üzere üçe ayrılan) tarımsal kalkınma kooperatifleri, 

tarım kredi kooperatifleri ve tarım satış kooperatifleridir. 

16) Havzada tarımsal kalkınmayı engelleyen başlıca faktörleri şöyle 

sıralayabiliriz; 

a) Fiziksel engeller (dengesiz ve az yağış-yerüstü su kaynaklarının kıt olması-

yer altı su seviyesinin düşmesi). 

b) Sosyo-ekonomik engeller (küçük çaplı araziler ve arazilerin bölünmesi-

çiftçilerin eğitim seviyesinin düşük olması-genç nesillerin dışarıya göç etmesi). 

c) Tarımsal engeller (DSİ ile diğer kurumlar arasında sınırlı koordinasyon-

hatalı çiftçilik uygulamaları-sınırlı miktardaki çayır ve otlaklar-hayvanlar içi yem 

maliyetinin yüksekliği-makul düzeylerin altındaki tarımsal ürün fiyatları). 

d) Sulama uygulamalarındaki engeller (tarla içi tesislerin yeterince gelişmiş 

olmaması ve arazi konsolidasyonu-çiftçilerin su ücretlerinin tahsilatına gösterdikleri 

ilginin düşüklüğü-proje bürolarının organizasyon ve yönetim kanadının zayıflığı ve 

proje takibi ve değerlendirme faaliyetlerinin sınırlı oluşu). 

Tespit edilen tarımsal kalkınmayı engelleyen faktörlerin ortadan kalkması, 

öncelikle havzada yaşayan çiftçilerin eğitimiyle olacaktır. Özellikle su kaynaklarının 

daha verimli kullanılması konusunda çiftçilerimiz bilinçlendirilmeli ve gereksiz su 

israfından kaçınılması konusunda aydınlatılmalıdır.   

17) Hayvancılık, Küçük Menderes Havzası için önemli bir ekonomik 

faaliyettir. Çiftçiler, hem hayvancılıktan hem de ulaşım ve çift sürme gibi hayvan 

gücünün kullanılmasından gelir elde etmektedir. Havzada yetiştirilen başlıca 

hayvanlar, sığır, koyun, keçi ve kümes hayvanlarıdır. Hayvancılıkta özellikle 

üretimde karşılaşılan sorunların başında damızlık sorunu gelmektedir. Tavukçuluk 

sektöründe maliyetin çoğunu yem masrafları oluşturduğundan uygun fiatlarla yem 

bulma sorun olmaktadır. Pazarlama ve organizasyon sorunu gerek üretimde gerekse 
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tüketimde istikrarın sağlanabilmesi için çözümlenmesi gereken problemlerin başında 

gelir. 

18) Havzada, sanayi  faaliyetleri son yıllarda hızla artmaktadır. Özellikle 

tarım ürünlerinin işlemeye yönelik fabrikaların arttığı görülmektedir. Sanayi 

faaliyetlerinin Torbalı-Ödemiş-Tire aksında yoğunluk kazandığı Torbalı’da sanayi 

kuruluşlarının sayısının fazlalığı dikkat çekmektedir.  

19) Küçük Menderes Havzası’nda ticaret hayatı; Efes, Ayasuluğ gibi önemli 

limanların varlığıyla gelişmeye başlamıştır. Günümüzde, İzmir limanı gibi 

Türkiye’nin en önemli ikinci limanıyla olan bağlantısı özellikle tarım ürünlerinin 

sevkiyatı havzanın ticari hayatını canlandırmıştır. 

20) Doğal, tarihi ve kültürel güzellkleri barındıran havzada turizm, son 

yıllarda giderek önem kazanmıştır. Havzada önemli turizm potansiyeline sahip 

Selçuk, ön plana çıkmıştır. Selçuk doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerin buluşma 

noktası olması dışında önemli dini yapılarıyla inanç turizmine de hizmet 

vermektedir. Efes her yıl yurt içi ve yurt dışından  oldukça fazla sayıda turistin 

ziyeret ettiği mekanların başında gelir. Pamucak sahili, deniz turizmiyle adını 

duyurmuş bir tatil merkezidir. Selçuk alternatif turizm olanakları için uygun coğrafi 

şartlara sahibtir. İzmir-Aydın demiryolonun durak noktası olan Selçuk, yakın 

çevresinde bulunan daha önce ifade ettiğim Efes, Meryemana, Kuşadası gibi tarihi ve 

turistik merkezlere ayrılan yolların kavşak noktasıdır. Son yıllarda teknolojik ve 

bilimsel gelişmelerin hızla ilerlediği, bu gelişmelerin kamuoyuna sunulduğu 

kongreler giderek önem kazanmaktadır. Bu amaçla Selçuk “kongre merkezi” 

olabilecek kapasitede bir yerdir. Kongre için gelecek ziyaretçilere yakındaki tarihi ve 

doğal güzelliklerin de sunulacağı programlar sunulabilir.  

Ayrıca Şirince, doğal güzellikleriyle son zamanlarda adından sıkca 

bahsedilen kendisine has yemekleri ve şarabıyla ünlü şirin bir köydür. Şirince’de, 

turistlere yönelik üzüm bağlarına yapılacak doğa yürüyüşleri yapılabileceği gibi 

üzüm toplatılıp şarap yapımının evrelerinin merak edenlere sunulduğu geziler 
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tertiplenebilir. Düzenlenecek şarap festivalinin de Şirince turizmine olumlu katkıları 

olacağı kaçınılmazdır.  

Tire’de hanları, hamamları, medreseleri, camileriyle açık hava müzesi 

görünümündedir. Ödemiş’te Gölcük yaylası sıcaktan bunalan insanlar için çevresi 

ormanlarla kaplı, eşsiz manzarasıyla, gezip görülmeye değer bir yerdir. Birgi ise 

tarihi dokusuyla; Çakırağa Konağı ve diğer eşsiz mimari örnekleriyle insanların 

huzur ve mutluluk içinde gezip göreceği yerlerin başında gelir.  

Son zamanlarda gündeme gelen, şehir hayatının gürültüsü ve karmaşasından 

uzaklaşıp  stresten arınmak için, insanların tarımla uğraşma istekleri göz önüne 

alınarak turizmde “tarım turizmi” altenatifi doğmuştur. Tarım turizmi için Küçük 

Menderes havzası son derece uygun şartlara sahibtir. Küçük Menderes 

Havzası’ndaki köy evlerinde yada çiftlik evlerinde bire bir kır hayatını yaşayarak, 

toprakla iç içe bir yaşam tarzını özleyenlere bu tür fırsatlar verilebilir. Özellikle yurt 

dışından gelen yabancı turistlere Türk gelenek ve göreneklerini de sunma imkanı 

doğmuş olacaktır. Böylece, bölge ve ülke tanıtımı içinde son derece yararlı bir 

alternatif turizm imkanı sağlanacaktır.  

21) Küçük Menderes havzasına, İzmir ilinden karayoluyla ulaşılabildiği gibi 

Ankara-İzmir karayolunda Salihli ilçesinden ayrılan yolla Bozdağ aşılarak Ödemiş’e 

ve dolayısıylada havzaya ulaşmak mümkündür. İzmir-Aydın otoyoluyla Torbalı’dan 

saparak havzaya ulaşım sağlanır. Ayrıca demiryoluyla İzmir’den Torbalı ve 

Bayındır’a ulaşılabilir. 
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