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From thepast up todaypopulation increase in the town Sivaslt

Do~.Dr.Liit:fi OZAV'

Ozet:
Ege Bolgesi'nin i y Ban Anadolu Bolumu suurlan icerisinde yer alan

Sivasli ilcesi, yonetim bakrmmdan Usak iline baghdir. Daha once nahiye
olan Sivash, 1953 yilmda Usak'm il olmasiyla birlikte, ilce yonetim birimine
kavusmustur, Yonetim ile ilgili yapdan bu degisiklik, yorenin gelismesi
acismdan bir donum noktasi olmustur. Gercekten de bu tarihten sonra, yeni
yatmmlann yapilmasi ve tanm dtsi ekonomik faaliyetlerin gelismesi sonucu,
ilce hizla buyumeye baslamisnr. Nitekim, 1940-1997 yillan arasmdaki
devrede yerlesmenin nufusu %66.7 oranmda artis gostermistir.
Sivash nufusu ile ilgili dikkati ceken onemli bir ozellik, belediye
teskilan bulunan kirsal yerlesmelerde gorulen hizh nufus arnsidir. Nitekim,
1940-1997 yillan arasmdaki devrede, belde nufuslan % 181 oraninda artis
gostermistir. Belde nufuslannm kirsal nufuslar icerisindeki orani ise, 1997
yilmda %67.4'e ulasrmstir.
Abstract :
The town Sivasli which is located in the inner west Anatolian part of
the Aegean region, is connected with Usak in terms of administration. With
Usak's becoming a city in 1953, Sivash which has been a subdistrict, its own
administration. This change in administration was a turning point in the
areas development. Indeed with new investments and economic activities
outside agriculture the town rapidly developed. In the period between 19401997. the population increasing amount was %66.7.
Another important feature of the Sivash population is that there is a
rapid population growth in provincial settlements which have a municipality.
In the period 1940-1997 the provincial population increasing amount was
% 181. The percentage of the country population within the province
populations became %67.4 in the year 1997.

* Afyon Kocatepe'Universitesi, Usak Egitim Fakultesi, Ilkogretim Bolumu, Usak.
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1.Giri~

Arastirmamrza konu olusturan Sivash ilcesi, Ege bolgesinin i y Batt
Anadolu bolumu smirlan icerisinde yer ahr. Yonetim acismdan ise Usak ili
smirlan icerisinde kalmaktadir (Sekil 1). ilin guneybansmda yer tutan
Sivash ilcesi, yaklasik 486 km 2'lik bir yuzolcumune sahiptir. Sivaslr ilce
merkezinin, Usak sehrine uzakhgiise 35 km'dir.
iSTANBUL

10

Sekil 1. Sivash llcesinin Konum Haritasi,

Ilce batida ve kuzeybatida Usak merkez ilcesi, kuzeyde Banaz,
doguda Sandikh (Afyon), guneyde Civril (Denizli) guneybatida ise Karahalh
ilceleri ile komsudur,
Genel olarak duz ve engebeli arazilerden olusan ilce toprak1annm
dogusunda, 1990 m ynksekligindeki Bu1kaz dag; yer almaktadir. Biiyiik
Menderes nehrinin onemli kollanndan olan Banaz cayi, ilce topraklarmdan
gecmektedir, Gecis bolgesi uzerinde yer alan arastirma sahasmda hem
Akdeniz, hem de kara ikliminin ozelliklerini gormek mnmkundur.
iklim ve toprak kosullannm elverisli olmasi nedeniyle, Sivash
cevresi yaklasik 6000 yildan beri yerlesmeye sahne olmaktadir. Ilceye bagh
21 krrsal yerlesme bulunmaktadir, Bu yerlesmelerden nufus btiyttkltlgti fazla
olan 5'inde, belediye teskilati kurulmustur, Sahanm toplam nufusu ise, 1997
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Yilt nufus tesbitlerine gore, 27 468 kisiyi bulmaktadir, Aym yil bu ntifusun
%27.4'ii (7523 kisi) ilce merkezinde, %72.6'sl ise (19 945 kisi) ise kirsal
yerlesmelerde yasiyordu. Sivash bu nufus biiyiikliigii He, Usak iline bagh
ilceler arasmda, Banaz ve Esme'den sonra iic;iincii sirada gelmektedir.
Sivash ilcesinde temel gecim kaynagim tanm ve hayvancihk
olusturmaktadir. Bununla birlikte, Usak Denizli karayolu uzerinde yer alan
ilce merkezinde ticaret ulasim , kuC;iik sanayi gibi faaliyet kollannda da
gelisme gozlenmektedir, llce merkezinde 1998 yilmda, Afyon Kocatepe
Universitesi 'ne bagli bir meslek yuksek okulunun acilrms olmasi, yorenin
gelismesini daha da hizlandirmistrr.
Genel ozeiliklerini belirttigimiz Sivash ilcesinde nufus giderek artis
gostermektedir. Arasnrmanuzda bu artisi, tum yonleriyle ele almayi
amacladik. Yorenin kisa bir tarihcesini belirttikten sonra, niifus arnsr ve
nedenleri irdelenmeye cahsilacaktir.

2. Sivash'nm Tariheesi

Arasnrrna sahasmm da icinde bulundugu Usak yoresininyerlesmeye
ilk defa ne zaman acildig: ve ilk yerlesik kavimlerin kimler oldugu
konusunda kesin bilgiler .mevcut degildir. Son arastirmalara gore, Usak
cevresinin M.0.4000 yillanndan beri yerlesmeye sahne oldugu
samlmaktadir, M.6.2000 yillarmda Anadolu'da ilk siyasi birligi kuran
Hititlerin (M.0.2000-1200), bat! simr komsusu olan Usak, bu tarihlerde
muhtemelen yeri kesin belli olmayan Arzawa-Ahiyya ulkesinin smirlan
icerisinde yer ahyordu 1.
Tarihi caglardan once Frigya (M.O.1200-600), Lidya ve Pers
egemenliginde kalan yore, M.0.334 tarihinde Buyuk lskenderin
hakirniyetine girmistir'. Sivash cevresi M.O.l90 yillarmda Roma
Imparatorlugunun, daha sonra da Bizans'tn egemenlik sunrlan icerisinde
kalmisnr.
Eskicag'da Phrygia Pacatiana adi verilen bolge, oldukca onemli bir
konuma sahipti. Nitekim, ilce merkezinin 2 km guneybatismda yer alan
Sebaste antik kenti, bu donemde insa edilmistir. Bu giinkii Sivash isminin
de, Sebaste kelimesinin turkcelesmis sekli oldugu sanrlmaktadir'. Aynca
Selcikler beldesinin guneybatrsmda Cingil Caym deresi yakmlannda i19 adet
SiSMAN,A.-v.d.,1998, Cumhuriyetin 75.YI1mda Usak. Usak Valiligi Yay., Usak,
s.3.
2 TUTSAK,S., 1998, Cumhuriyetin ilk Yillarmda Usak, Usak Belediyesi Kultur Yay,
Dizisi No:2, lzmir, s.14.
3 F1RATLI,N.,1972, Usak-Selcikler Kaztsi ve Cevre Arasttrmalari 1966-1970. TUrk
Arkeoloji Dergisi, SaYI:XIX-Il, Ankara, s.l 09-111.
I
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tumulttse rastlanmaktadir. Bunlardan ikisi oldukca belirgindir. hi blok
taslardan olusan duvarlara sahip mezarlar, Lidya donemitumuluslerine yakin
benzerlik gostermektedir4•
Bizans imparatorlugu donerninde AnatolikonThema adr verilen idari
bolum simrlan icerisinde kalan Usak Cevresi, 1076 yilmda Turkler
tarafmdan ele gecirilmistir. Daha sonralan Anadolu Selcuklulan ve
Germiyanogullan'nm yonetiminde kalan saha, 1429yihnda Suleyman Sahm
oglu Il.Yakup beyin vefatmdan sonra, Osmanli topraklanna kanlrmstrr'.
Bolgenin Osmanlt imparatorlugu egemenligine gecmesinden sonra,
arastirma sahasi ile ilgili bazi bilgilere rastlanmak mumkun olmaktadrr,
Baslangicta Klitahya sancagi Sihlu (Denizli-Istkh) kazasma bagh bir kay
olan Sivaslr, daha sonra aym sancagm Usak kazasma baglannustir". XVI.
yuzyilda hazirlanan hazirlanan (1513) tapu-tahrir defterlerinde,
Hudavendigar vilayeti Kutahya sancagimn Nefs-i Kutahya, Sihlu (Isikh),
Homa, Usak Lazkiye-Denizli, Gure-Selendi, Kula, Egrigoz-Emet, Simav ve
Honaz olmak uzere toplam 10 kazasmm oldugu belirtilmektedir". Sivash ise,
Isikh ve Usak kazalannm ortasmda yer almaktadir. Dolayisiyla idari yonden,
her iki kazaya da bagli oldugu donemler olmustur.
3. Nflfus

Ar~l

A. Cumhuriyet Oncesi Ddnem
Cumhuriyet oncesi doneme ait nufus bilgilerimiz daha cok
tarihcilerin bazi genel tahminlerine kaynakhk eden tahrir defterleri,
muhimme defterleri, seyahatnameler, vakfiyeler gibi belgelere
dayanmaktadir 8. Osmanh devleti doneminde ise ilk sayim, askere almacak
nufusu tesbit etmek amaciyla, 1831 yilmda II.Mahmut zamanmda
yapilrnrsnr". Ancak 0 tarihlerde Sivaslt He ilgili bilgilere rastlamak mumklm
degildir,

iZMiRLiGiL,D.,1975, Usak-Selcikler Tumulusleri. Turk Arkeoloji Dergisi,
Sayl:XXII-1, Ankara, s.47.
5 TDMER,H.,1971, Usak Tarihi. Gun Matbaasi,istanbul, 1971,s.28-437.
6 AYMAN,E.,1973, Sivaslt il(:e ldart Cografyast. Turk ldare Dergisi, SayI:340,
Ankara, s.110.
7 VARLIK,M.<;., 1986, XVI Yuzytl Osmanli ldart Teskilattnda Kutahya. Turklnk
Aras., Dergisi, Sayt:2, istanbul, s.228.
.
8 DoGANAY,H.,1994, Tiirkiye Beseri Cografyasi.Gazi Buro Kitabevi, Ankara,
s.143.
9 iZBIRAK,R.,1944, Osmanli lmparatorlugu'nda 11k Nil/US Saytmt. Ankara Dniv.
D.T.C.F. Dergisi, Cilt:XI, Sayt:3,Ankara, s.464-465.
4
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Bazi salnamelerde, Usak kazasi ile ilgili nufus bilgilerine yer
verilmistir. Ornegin, 1906 (H.1324) tarihli Hudavendigar vilayeti
salnamesinde, Usak kazasmm Banaz ve Gobek (U1ubey) isimli iki
nahiyesinin ve bunlara bagh 154 koytin bulundugu kaydedilmektedir. Aym
salnamede Usak kazasmm toplam nufusu ise, 89 145 kisi olarak verilmistir".
o tarihte Sivasli'mn henuz kay oldugu dikkati cekmektedir, 1908 yihnda ise,
Sivash idari bakimdan Usak kazasma bagh bir nahiye merkezi haline
gelmistir" .
1907 (H.1325) tarihli Hudavendigarvilayeti salnamesinde, arasnrma
sahasi ile ilgili bazi bilgilere rastlanmaktadrr". Salnamede Sivash He birlikte
halen ilceye bagh 13 yerlesmenin hane sayilan verilmektedir. 0 tarihlerde
Sivasli'da 232 hanenin bulundugu belirtilmektedir.Bugun belde durumunda
olan Pmarbasi, Selcikler, Tatar ve Yayalar'm nisbeten biiyiik sayilabilecek,
birer kay durumunda olduklan gorulmektedir(Tablo 1, Sekil Z), 0 donem de
Sivash'dan sonra ikinci biiyiik kay olan Hanoglu ise, bu gun (1997) 267
nufuslu kncuk bir kay durumundadir. Ayru salnamede kay olarak belirtilen
Dedeballar ise, Halen Tatar beldesine bagli bir mahalle yerlesmesidir,
Tablo 1. Sivash ill esindeki Bazi Yerlesmelerin Hane Savilan (1907).
Hane Savis,
Yerlesmenin Adl
Hane Savtsi
Yerlesmenin Adl
154
232
Hanozlu
Sivash
Pmarbasi
104
Akarca
108
Azizler
Budaklar
Dedeballar
Eldeniz

78
49
44

Salmanlar
Sazak

42
43

Selcikler

137

36

Hacim

82

Tatar
Yavalar

127
120
s.18-46'dan

Kaynak: 1907

(H. 1325),

Hudavendigar

Vilayeti

Salnamesi.

yararlarularak hazrrlanrmsnr.

Arastirma sahasi yakm yillarda ise, oldukca hareketli gunter
gecirmistir. 29 Agustos 1920 tarihinde Usak'm isgal edilmesinden sonra",
Yunan askerleri gtlneye dogru ilerleyerek Sivasli'yi da ele gecirmislerdir.
Yaklasik iki yil bolgeyi isgal eden Yunanhlar, 31 Agustos 1922 gtmu

1906 (H.1324), Htldavendigar Vilayeti Salnamesi. Matbaa-i Resmiye, Bursa,
s.425.
11 AYMAN,E.,1973, a.g.m., s.110.
12 1907 (H.1325), Httdavendigar Vilayeti Salnamesi. Matbaa-i Resmiye, Bursa, s.1846.
13 $i$MAN,A.-v.d.,1998, a.g.e., s.9-12.
10
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Sivasli'yi terketmislerdir". Isgal yillannda gerek erkek nufusun askere
ahnmasi, gerekse de aclik, krthk ve sefaletten dolayi artan olumler
nedeniyle, yore nufusu oldukca azalmisnr.
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Sekil Z. Sivash llcesindeki Bazt Yerlesmelerin Hane Sayilan (1907).

B. Cumhuriyet Ddnemi

Cumhuriyetin ilk yillannda Sivasli, Usak kazasma bagh bir nahiye
rnerkezi idi. 1928yilmda nahiyeye bagh 11 kay bulunuyordu. Bu koyler ise
Akarca, Budaklar, Bulgaz, Cibardaglan, Cinoglanlar, Ciftlik, Eldeniz,
Hacim Sultan, Erice, Pmarbasi ve Tatar olusturuyordu",
1953 yihnda Usak kazsmm Kutahya'dan aynlarak il yapilmasryla
birlikte, Sivasli nahiyesi de kaza olmustur, Kazaya 21 kay yerlesmesi
baglanmisnr".
Sahamn nufusu hakkmda daha dogru bilgiler elde etmek ve daha
gercekci yorumlar yapmak, ancak periyodik nufus sayimlannm yapilmaya
baslanmasiyla birlikte mumkun olmaktadir. Bilindigi gibi iilkemizde bu tip
sayilara Cumhuriyet doneminde baslanmis ve ilki 1927 yilmda
gerceklestirilmistir.
Arastirma sahasi nlifusu, genel olarak artis ozelligi gostermektedir.
Nitekim yorede, 1940 yilmda 13 001 kisi yasarken, bu sayi 1997 yilmda 27
468 kisiye ulasrrustir. Diger bir ifade ile, 57 yilhk sure icerisinde, sahanm
toplam nufusu yaklasik iki kat artrmstir. Sivash Bye merkezi He kirsal
yerlesmelerin nufuslan ayri ayn de almdigmda, artis oranlannm farkh
oldugu gorulur. Nitekim aym devrede, Sivash Bye merkezi nufusu %235.8
1996, Her Yonuyle llcemiz Sivash, Iskender Ofset, Izmir, s.26.
a.g.e., s.68-71.
16 1953, 15 Temmuz 1953-8458 SayJ11 Resmi Gazete. Basvekil Devlet Matbaasi,
Uyi.inci.i Tertip,Cilt:34, Ankara, 5.1524.
14
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oramnda arns gosterirken, kirsal nufustaki arns ise %85.3 oranmda kalrmstir.
Kuskusuz bu farkhhklar fiziki, ekonomik ve sosyal yapi ile yakmdan

ilgilidir".
1997 yihnda 7523 kisilik bir ntifusa sahip olan Sivash ilce merkezi,
cografi anlamda bir sehir yerlesmesi ozelligi gostermemektedir. Dolayisiyla
nufusunu da sehirsel nufus olarak kabul etmemizmumkun degildir, Bilindigi
gibi tilkemizde 90gu arasnrmacilar", sehir yerlesmeleri icin 10 000 nufus
kriterini esas almaktadir. Bununla birlikte, ilce merkezinin gerek nufus artis
oranlan gerekse de artis nedenleri kirsal yerlesmelere oranla farkhlik
gostermektedir. Bu nedenle ilce merkezi nufusu ile kirsal nufusun gelisimini
ayn ayn incelemek daha dogru olacaktir.

I.

ih;e Merkezi Niifusu

Uzun YIUar koy ve nahiye olarak yonetilen Sivash'rnn, 1953 yilmda
bir ilce merkezi olmasi, gelismesi acismdan onemli bir donum noktasi
olmustur, Bu tarihten sonra, ilce merkezi hizla bllyilrneye ve ntifusu da
giderek artmaya baslamisur. Nitekirn, 1940 yilmda 2240 kisi olan ilce
merkezi nufusu, 1960 yihnda 3734 kisiye ulasmistir (Tablo 2, Sekil 3).
Baska bir ifade ile, 20 yilhk donem icerisinde ilce merkezi nufusu, %66.7
oranmda artis gostermistir, Bu arnsm en onemli nedeni ise, yeni olusturulan
birimlere cok sayida kamu gorevlisinin ahnmasidir. Aynca ticaret basta
olmak uzere tanm dis; ekonomik faaliyetlerin gelismeye baslamasi, cevre
koylerden Sivash ilce merkezine yonelik gocleri tesvik etmistir.
1960-1980 YIUan arasmdaki devrede ise, ilce merkezi nufusunun
artis oram oldukca yavaslamisur. Gercekten de 20 yilhk sure boyunca, ilce
merkezi nufusu ancak 897 kisilik arns gosterebilmistir, Aym donemde yrlhk
ortalama nufus artist ise %1.20 olarak gerceklesmistir, Kuskusuz bu
yavaslamanm en onemli neden, yeni i~ alanlannm acilmamasi ve ilce
merkezine yonelik goclerin oldukca azalmasidir, Hatta gecim sikmtisi ceken
bazi aileler, Usak il merkezi ve yabanci tilkelere goC; etmek zorunda

kalnnslardrr.
1980-1990 yillan arasmdaki donemde ise, oldukca ilginc gelismeler
yasannustir. Nitekim, 1980-1985 devresinde yilhk ,ortalama nufus artist
%7.96 oraru ile en yuksek dnzeye erismis iken, bunu takip eden sayun
devresinde ise ilce merkezi nnfusunda ilk defa azalma meydana gelmistir.

KARABULUT,Y., 1989, Karadeniz Bolgesi Nufusu (ll.Kirsal). Atatnrk Kult, Dil
ve Tar.Yuk.Kurumu, CografyaAras.Derisi, CUt: 1, Sayi: 1,Ankara, 8.149.
18 DARKOT,B.,1967, Sehir Ayrtmtnda Nufus Saytst ve Fonksiyon Kriteri. istanbul
Univ. CografyaEnst.Dergisi, Cilt:8, Sayi.Ie.lstanbul, s.3-6.
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Bu olayin en onemli nedeni, Usak sehir ekonomisinde gorulen
dalgalanmalardir. Gercekten de, ekonomik kriz nedeniyle bazi deri ve tekstil
fabrikalannm isci cikartmak zorundakalmasi, daha once Sivasli'dan Usak'a
gOy eden bir kisim isgucunnn issiz kalmasmaneden olmustur.
lssiz kalan nufusun buyuk cogunlugu tekrar Sivasli'ya geri donmek
zorunda kalmis ve bunun sonueu olarak, 1985 yrhnda ilce merkezi
nufusunda hizh bir artis yasannusnr. Daha sonraki yillarda sanayi
tesislerinin ekonomik krizi atlatmalan ve iscileri tekrar ise almalan sonucu,
gOy eden isgucuntm cogunlugu tekrar Usak sehrine geri donmustur. Bu
gelismeye bagh olarak, 1990yilmda ilce merkezinufusunda ilk defa azalma
meydanagelmistir,
1990-1997 yillan arasmdaki devrede gorulen artis ise, daha cok
dogal arns ve cevre koylerden olan goclerin bir sonucudur. Aynca, usak il
merkezinde oturan ve Sivasli ilce merkezinde konutu bulunmayan bazi
ailelerin, sayim guntt Sivasli'da sayilmayi tercih etmelerinin de, bu artista
onemli bir rolu bulunmaktadtr,
Tablo 2. Sivash il,e Merkezi'ninNufus Artist (1940-1997).
Nufusu
Artan Ntifus
Ydhk Artis %'si
Savrm YIlI
1940
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1997

-

2240
3207
3734
3895
4021
4394
4631
6475
5276
7523

967
527
161
126
373
237
1844
-749
1797

-

2.87
3.28
0.86
0.64
1.85
1.07
7.96
-2.31
4.48

Kaynak: D.LE. verilerinden yararlamlarak hazlr1anml§t1r.

1m NOfUS]
6000
4000

2000

e

1~1~1~1~,m1m1~1~1~1m

Sekil S. Sivash ilye Merkezi'nin Nufus Artist (1940-1997).
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II. Kusal Nfifus

Kirsal yerlesmelerinnufus artislannm saynn yillanna gore gosterdigi
degisiklikler incelendiginde, ilk dikkati ceken ozellik, yilhk nufus artis
hizmm oldukcayavas olmasidir (Tablo 3, Sekil d), Gercekten de, 1940-1997
yillan arasmdaki devrede, kirsal nufus ancak %85.3 oranm da artis
gosterebilmistir. Ayni devrede geceklesen yillik ortalama nufus artis oram
ise, % 1.49 'duro Artis orammn dti~iik olmasmda, cogu bolgelerde oldugu
gibi19 arastirma sahasmda da, gecim sikmtismdan kaynaklanan goclerin
etkisi btiyiiktUr. Nitekim 1960-1965 ve 1970-1975 sayun devrelerinde kirsal
nufusta gorulen azalmalar, buyuk olcnde asm goclerin bir sonucudur.
Aynca, kirsal kesimdeyasayan ailelerin giderek daha az sayida cocuk sahibi
olmak istemelerinin de, atis hizuun yavaslamasmda etkili oldugu
gorulmektedir.
Verimli tanm alanlanmn yer aldigr kesimlerdekurulmus bulunan
kirsal yerlesmelerde, gOy olaylanna daha az rastlamaktadir. Dolayrsiyla soz
konusu yerlesmelerin nufus artis oranlan da daha ytiksektir. Diger yandan,
belediye teskilatma sahip kirsal yerlesmelerin nufus arnslan da, kirsal
nufusun gidisini buyuk olcude etkilemektedir. Nitekim, 1955-1960, 19651970 ve 1985-1997 devreIerinde kirsal nufusta gorulen yuksekartis oranlan,
daha cok beIdeIerin nufus artislanndan ileri gelmistir. Gercekten de, belediye
teskilatlanm kurulmasi ile birlikte ulasnn, kanalizasyon, yol, su ve egitim ile
ilgili problemlerini buyuk olcude cozumleyen bu yerlesmelerde, gOy olaylan
giderek azalmaktadir. Aynca, Usak il merkezi ve Sivash Bye merkezinde
oturan ve kirsal yerlesmelerle iliskisini kesmemis bazi ailelerin, sayimlara
koylerinde kanlmalanmn da, kirsal nufus artislan tlzerinde etkiIi oldugu
gorulmektedir.
TabIo3. Sivash Ik esi KrrsalNufusunun Artist (1940-1997).
Savim YIII
Niifusu
Artan Niifus
Yrlhk Artis %'si
.
1940
10761
1955
12718
1957
1.21
1960
14438
1720
2.70
-1.83
1965
13 113
-1325
1970
15 150
2037
3.10
1975
15045
-103
-0.13
1980
15 158
III
0.14
1985
15238
0.10
80
1840
1990
17078
2.41
2867
3.35
1997
19945
Kaynak: D.LE. verilerinden yararlamlarak haztrlanrmsnr.
19bzAV,L., 1996, Simav Depresyonu ve Cevresinin Cografi Etudtl. Ataturk Univ.

Yay. No:813, Kazim Karabekir Egitim Fak.Yay.No:64, Erzurum.

164

IJiNUfuS

I

20000.r------------~

15000
10000
5000

Sekil a. Sivasli llcesi Kirsal Nufusunun Artisi (1940-1997).
Yoredeki kirsal yerlesmelerin sayim devrelerine gore niifus artislan
incelendiginde, cok farkh gelisme indeksleri Be karsilasilmaktadir. Nitekim,
1940-1997 yillan arasmdaki devrede, Selcikler kasabasmm niifusu %210
oranmda artmis iken, Akarca koyunde ise, %71 oramnda azalma meydana
gelmistir. Bu farkhhk, koy ve kasaba nufuslan ayn ayn ele ahndrgmda daha
da belirgin olarak ortaya cikmaktadir.
a-Beldeler Ntlfusu
Arastirma sahasmdaki kirsal yerlesmelerden Selcikler, Pmarbasi,
Yayalar, Tatar ve Agacbeyl!'de belediye teskilan bulunmaktadir. Soz konusu
yerlesmelerin alt yapi sorunlan buyuk olcude cozumlendiginden, diger kirsal
yerlesmeler oranla daha elverisli konuma sahiptirler. Bu durum, nnfus
artislanna da yansnnaktadir, Nitekim, 1940-1997 yillan arasmdaki devrede,
beldelerin nufuslan % 181 artis gostermistir. Aym devre de gerceklesen yilhk
ortalama nufus artis oram ise, %3.11' dir. Beldeler icerisinde en yuksek arns,
%210 He Selcikler'de en az artis ise %112 Be Agacbeyli'de gerceklesmistir
(Tablo 4, Sekil 5).
Artism en onemli nedeni ise, soz konusu yerlesmelerde gOy
olaylannm daha az gorulmesidir. Sivash Bye merkezinin batismdaki verimli
topraklar uzerinde kurulmus olan bu yerlesmelerde, genellikle meyvecilik,
sebzecilik, bagcihk ve endustri bitkileri tanmt He ugrasilmakta ve tanmdan
yuksek gelir elde edilmektedir. Bu beldeler genellikle duz araziler Iizerinde
kurulmus olduklanndan, ulasun sorunlan da bulunmamaktadir, Nitekim,
Sivash ice merkezi ve Usak il merkezinde isi olan bazt kisiler, belediyelerin
duzenledigi otobus seferleri ile her gun beldelerine kolayca gidip
gelebilmektedirler.
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Tamamen zirai yaprda olan koy ile ziraat dist cesitli fonksiyonlarm
dengeli bir sekilde geli~tigi sehir arasmda, az nufuslu olanlarr koye cok
nufuslu olanlan da sehire donuk yerlesmeler olarak kabul edilen 20 beldelerin
veya kasabalann, yeni yatmmlar yapilarak daha da gelismeleri saglanabilir,
Bu durumda kasabalar, cevre koylerin cazibe merkezi olacak ve sehirlere
yonelik asm gocler onlenebilecektir. Nitekim azda olsa, arastirma
sahasmdaki beldelere cevredeki koylerden bazi aileler gOy etmektedirler.
Tablo 4. Sivaslt Ilcesindeki Beldelerin Nufus Artislan (1940-1997).
1940YIlt Nnfusu 1997YIltNiifusu Gelisme Indeksi
Beldenln Adl
310
Selcikler
891
2759
Pmarbast
2046
302
678
2430
Yavalar
823
295
1426
4180
293
Tatar
961
2036
212
Azacbevli
Toplam
13 451
281
4779
Kaynak: D.LE.venlennden yararlamlarak hazlrlanml~tlr.
%
310
305
300
295
290
285
280
275
270

265

Tablo 5. Sivash llcesindeki BeldelerinNufus Artrslan (1940-1997).
b- Koyler Niifusu

Nufus artisi koyler bazmda ele ahndigmda ise, artis hizmm cok
oldugu gorulur. Nitekim, 1940-1997 yillan ararsmdakidevrede koyler
nufusu, sadece %4.3 oranmda artis gostermistir. Aym devrede 8 koyun
nufusunda ise, azalma meydana gelmistir (Tablo 5, Sekil e).
Nufus artist gosteren koylerin daha cok verimli tanm topraklannm
uzerinde kurulmus olduklan gozlenmektedir. Bu koylerde gOy olayi nisbeten
azdir. Bununla birlikte artis oram fazla yuksek degildir. Nitekim, 1940-1997
dii~iik

20TUMERTEKiN,E.,1973,Tiirkiye'de Sehirlesme ve Sehirsel Fonksiyonlar. istanbul
Univ.Yay.No:1840, Cografya Enst.Yay.No:72, istanbul,s.55.
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devresinde en yuksek artism goriildiigii Budaklar koytmde bu oran, %133
o1arak gerceklesmistir.
Bunun yanmda koylerin nufus artrsim etkileyen daha farkh
nedenlerde soz konusudur. Ornegin, daha once Hanoglu koynne bagh bir
mahalle olan Ozbeyli, 1957 ythnda bagimsiz muhtarhk olmustur. Diger
yandan, koyle iliskisini kesmemis ve sehre gOy etmis bazi ailelerin,
sayimlara koylerinde katilmalannm da ntifus artist ilzerinde etkileri
gorulmektedir.
Tablo 5. Sivasli Ilcesindeki Koylerin Ntlfuslarmda Meydana Gelen
Dezisiklikler (1940-1997).
1997 Ylil Niifusu
KoviinAdl
1940 Ylli Nufusu
Gelisme Indeksi
Budaklar
635
233
272
452
197
Cinozlu
229
Eldeniz
546
913
167
,
Ketenlik
431
585
136
Erice
402
532
132
Sazak
207
230
111
Salmanlar
294
324
110
Samatlar
513
507
99
Yenierice
172
153
89
Azizler
429
373
87
Hanozlu
317
267
84
Hacnn
525
383
73
Kokez
407
620
66
Karaboyahk
563
340
60
Akarca
462
136
29
Toplarn
5982
6237
104
Kaynak: DJ.E. verilerinden yararlarularak hazrrlannusnr,
Nilfusu azahs gosteren koylerin genel ozelligi, gOy olaylannm
yaygm olmasidir. Cogu bolgelerde oldugu gibi arasnrma sahasmda da
goclerin temel nedeni, yeterli tarim topragi olmayan aileler de bas gosteren
gecim sikmnsrdir". Gercekten de Akarca, Karaboyahk, Kokez, Azizler ve

Yenierice gibi koylerde fazla verimli olmayan tanm topraklan miras yoluyla
giderek parcalanmis ve gecinemeyen aileler koyden gOy etmek zorunda
kalmislardir. Hatta, bazi koylerde arleta bosalma meydana gelmistir, Ornegin
Akarca koyunde, 1940-1997 yillan arasmdaki devrede, nufus %71 oranmda
azalrrusur. Kuskusuz bu tip asm gOlf hareketlerinde, daha iyi bir hayata
216ZC;AGLAR,A.,1992, Ezinepazar Depresyonunun Cografyasi. Ankara Univ,
D.T.C.F. Cografya Bo1. Ankara, s.104.

167

DiindenBugiineSivasli llcesinde Nil/usArtist

kavusma arzusu ve sehrin cazibesine kapilarak orada oturma istegi de onemli
rol oynamaktadtr 22.
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Sekil 6. Sivasli Ilcesindeki Koylerin Nttfuslarmda Meydana Gelen
Degisiklikler (1940-1997).
4.Sonu~

Daha once nahiye olan Sivash, 1953 yilmda Usak'rn il olmasiyla
birlikte, ilce yonetim birimine kavusmustur. Yonetim ile ilgili yapilan bu
degisiklik, yorenin gelismesi acismdan bir donum noktasi olmustur.
Gercekten de bu tarihten sonra, yeni yatmmlann yapilmasi ve tanm disr
ekonomik faaliyetlerin gelismesi sonucu, ilce hizla biiytimeye baslarmsnr.
Nitekim, 1940-1997 yrllan arasmdaki devrede yerlesmenin nufusu %66.7
oranmda artrs gostermistir, 1965 yillanndan sonra ise, nufus artrsmm
yavasladigi, hatta azalma egiliminin ortaya 9lkttg1 gorulmektedir. Kuskusuz
bunun nedeni, yoreden disanya olan goclerin hizlanrms olmasidir. Daha
sonraki yillarda Usak sanayiinde yasanan olumsuzluklar, geri donuslerin
baslamasma yol acmistrr.
Sivash nufusu ile ilgili dikkati ceken onemli bir ozellik, belediye
teskilati bulunan kirsal yerlesmelerde gorulen lnzh nufus artisrdtr. Nitekim,
1940-1997 yillan arasmdaki devrede, belde nufuslan %181 oranmda artrs
gostermistir, Belde nufuslannm kirsal nufuslar icerisindeki orani ise, 1997
yilmda %67.4'e ulasmisnr. Bu tip yerlesmelere yeni yatinmlar yapilarak
daha da gelismeleri saglamrsa, kirsal kesimden olan goclerde hissedilir bir
azalma meydana gelecektir. Cunku egitim, sehirde yasama istegi gibi
nedenlerden dolayi, kirsal yerlesmelerden gOy eden nufus say lSI giderek
22

KALELioGLU,E.,1977, Gaziantep Yoresinde Yerlesme, Meskenler, Nil/us ve
Ekonomik Faaliyetler. AnkaraUniv. D.T.C.F. Dergisi, CiltXXVIII, SayJ:3-4,
Ankara, s.64.
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azalacaktir. Diger yandan, 1998 yilmda ilce merkezinde bir meslek yuksek
okulunun acilnns olmasi, yorenin kalkmmasirn lnzlandirnusnr. Bunun
etkileri, ogrenci sayismm artmasi ile birlikte, onumuzdeki yillarda daha fazla
hissedilecektir. Temennimiz Sivash'mn alt yapi sorunlarmm bir an once
cozumlenmesi ve kalkmmasim tamamlanus bir yore haline gelmesidir.
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