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ÖZ

Kentsel yerleşm elerin alansal büyümesi, öncelikle nüfus artışından kay
naklanan bir olgudur. Bir yandan kent içinden taşan fazla nüfus, öte yandan
kente göç yoluyla katılan hazır nüfus, kent kenarına yeni mahallelerin eklen
mesine neden olmaktadır. Ayrıca kentsel işlevlere ait birim lerin de kent bü
yüdükçe merkezden çevreye doğru yayılmaları, kent yakınlarındaki kırsal
yerleşmelerin kente bağlanmaları, alansal büyümedeki diğer etkenlerdir. Böylece gittikçe genişleyen kentsel alan, belli yönlerde değişik uzanım lara sahip
olmaktadır.
Büyük bir ilçe merkezi olan Salihli, böyle bir yaklaşımla incelenerek, alan
sal genişlemesindeki yön değişiklikleri ve nedenleri ortaya konmaya çalışılmıştır.
ABSTRACT

The growt in area of cities is a fact prim arily stemming from the increase
in population. The surplus population overflowing from the city as well as the
ready population which joins as a result of immigration from ru ral to urban
areas cause the addition of new quarters to the margins of the city. Moreover,
there are other factors creating the growth of the cities: The units pertaining
to the functions of cities extend, as the cities grow, outward from the center,
and the rural areas close to the city are linked to the metropolis. The urban
land area which continually grows in this m anner has different expansions in
particular directions.
Salihli, which is a big county, has been investigated with such an appro
ach, and attempts have been made to explain changes in directions of growth
and their reasons.
* E ge Ü n iv e rsite si, E d e b iy a t F a k ü lte si, C o ğ rafy a B ö lü m ü , İz m ir.
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Giriş

Yerleşim m erkezlerinin herhangi bir yerde doğup gelişmesinde ve bazen
de sona ermesinde çok çeşitli faktörler (tarihî, doğal ve sosyo-ekonomik), de
ğişen ölçüde bir role sahiptir. Kuruluş yeri için başlangıçta en uygun özellik
lere sahip bir yer, zamanla meydana gelen birtakım doğal ve sosyo-ekonomik
olaylar sonucunda önemini yitirebilir, hatta zamanla terkedilebilir. Nitekim
Anadolu’da, doğal olayların (deprem, su taşkınları, heyelan vb.) etkisi ile ilk
kuruluş yerinden ayrılıp, yakın çevrede, başka bir yerde yeniden kurulup ge
lişen birçok yerleşme mevcuttur. Sözgelimi Erzincan, Gediz, Erbaa deprem
nedeniyle, Erciş ve Köyceğiz ise göl sularındaki seviye değişikliğinden ötürü
yakın tarihlerde yer değiştirmişlerdir. Ayrıca sosyo-ekonomik koşulların (ko
runm a, İdarî, askerî, savaş, karayolu, demiryolu vb.) yarattığı yer değişiklik
leri de çok sayıdadır. Birkaç tanesini belirtecek olursak; Bergama’nın korunma,
Çumra, Polatlı ve Pazarcık’ın demiryolu, Malatya ve P ertek’in askerî, Van’ın
savaş, Elazığ’ın karayolu gibi nedenlerle bulunduğu yerden ayrıldığını gör
mekteyiz (TUNCEL, 1977 a), Şüphesiz, bazı yerleşmelerde de tek b ir faktör
yerinde birçok faktör işleyerek söz konusu değişikliklere yol açmışlardır.
Günümüzde, yani son yıllarda yerleşmelerin yer değişikliklerine neden olan
faktörler arasında en güncellik kazananları, Karadeniz Bölgesi’nin doğu bö
lüm ündeki heyelanlar, ülkemizin çeşitli yörelerindeki deprem ler ve yeni ya
pılan barajların yerleşmeleri göl suları altında bırakm asıdır. Heyelan ve
depremler, yerleşmeleri tahrip ettiklerinden, bir başka yerde yeniden kurul
m alarını zorunlu kılmaktadır. Ülkemizde son yıllarda yapımına hız verilen
barajlar, baraj gölünde suların birikmesiyle birçok kırsal yerleşimi sular al
tında bırakm akta, dolayısıyla da bu yerler terk edilmektedir. Nitekim, 1992
yılında tamamlanması planlanan A tatürk Barajı’yla da 142 yerleşim birimi
sular altında kalacak, sonuçta birtakım yerleşmeler yeniden inşa edilecektir.
Şimdiye kadar, yerleşmelerin bulunduğu yerde hangi faktörlerin etkisiyle
son bulabileceği ve başka yere taşınabileceği üzerinde kısaca durmuş bulunu
yoruz. Bir de, herhangi bir yerleşmenin bulunduğu yerden ayrılmayıp, belirli
bir zaman sürecinde alansal genişlemesini belirli yönlere kaydıran veya kont
rolünde tutan faktörler vardır ki, bunlar bu çalışmanın esas konusunu oluş
turmaktadır. Şüphesiz yerleşmelerin sonunu hazırlayan, onların başka bir yere
nakledilmesine yol açan faktörlerin hemen hepsi, yerleşim alanının gelişme
yönünün de belirleyicileri durum undadır. Şöyle ki, bir heyelan alanı, b ir su
taşkınına maruz bölge, orada yerleşimi sınırlandıran b ir doğal engel olurken,
yeni açılan bir karayolu veya demiryolu, yerleşimi kendine çekerek, alansal
büyümenin yönünü etkileyebilmektedir. Ancak burada vurgulamalıyız ki, yu
karıda değinilen faktörler etki bakım ından ikinci plana düşerken, onlardan
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çok daha önemli sayılabilecek yenileri ortaya çıkmış bulunm aktadır. Biz bu
faktörlerden sadece Salihli kentsel alanıyla ilişkili olanlarına bu çalışmada de
ğirmekteyiz. Böylece Salihli kentsel alanının büyümesini belli b ir yönde si
ni landıran doğal faktörler (kent güneyindeki Bozdağ depoları, kuzeydeki
taı unsal kabiliyeti yüksek toprakların varlığı dolayısıyla zengin tarımsal alanlar,
belli bir yöne çeken sosyo-ekonomik faktörler (karayolu ve demiryolu, kent
sel işlevlerin artması) ve planlama faktörü (yerel yönetimce hazırlanan imar
planları) nü zaman-alansal gelişme ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyoruz.
Salihli kentsel alanının yayılımında, yukarıda değindiğimiz faktörlerin et
kilerini zaman boyutunda vermeden öncelikle kentleşmeye bağlı olduğunu,
ondan sonra yön değişikliklerinin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Öyleyse kent
leşme ve onunla birlikte hızlı nüfus artışı, kentsel alanın büyümesini kaçınıl
maz kılmış, ancak bundan sonra birtakım faktörler devreye girerek, farklı dö
nemlerde, farklı yönlere doğru genişlemeyi sağlamışlardır.
Salihli’nin yerleşim alanı hakkında ilk bilgilerimiz yaklaşık 160 yıl önce
ye inmektedir. Bazı buluntulara, bugün de ayakta kalan bazı camilere ve bazı
gezginlerin yazdıklarına göre ilk kuruluş yeri diyebileceğimiz XIX. yüzyıl Sa
lihli yerleşim alanı ile bugünkü kentsel yayılım alanı aynı yerdir. Yani Salihli
ilk kuruluş yerinden ayrılmamış, ilk yerleşim çekirdeğinden etrafa yayılmış
tır. (Şekil: 1). Bununla birlikte kentin genişlemesi 160 yıl boyunca hep aynı
yönde veya düzenli olarak dört yönde olmamış, belli dönemlerde, bazı faktör
lere bağlı kalarak, değişik doğrultularda uzanma göstermiştir. Bu değişiklik
leri aşağıda sunduğumuz şekilde 4 başlıkta toplayabiliriz:
1- İlk kuruluş yeri ve XIX. yüzyıldaki yerleşim alanı
2- XX. yüzyılın ilk yarısındaki (1950’ye kadar) yerleşim alanı
3- 1950 yılından sonraki yerleşim alanı
4- Günümüzdeki yerleşme alanı ve yeni gelişme doğrultuları
1- i l k kuruluş yeri ve XIX. y ü z y ıld a k i yerleşim a la n ı

Salihli kenti XIX. yüzyılın ikinci yarısında Saruhan sancağının b ir kaza
durum una yükselmeden önce, kendi yöresinde pazarı ile tanınan bir köy özel
liğine sahip idi. Salihli’nin köy olduğu yıllara ait bilgilerimiz son derece sınır
lı olduğu için, ilk kuruluş yeri hakkında kesin bir şey söylemek mümkün
değildir.
XIX. yüzyıl Salihlisinin nerede bulunduğuna ait ipuçlarından ilk ikisi, pazar
kurulduğuna işaret eden 1826 tarihli taş ile 1838 tarihli çeşme taşıdır. 1826
tarihli taş, bugünkü A tatürk mahallesinde Garaj caddesine açılan Bostan so
kaktaki zahire pazarı civarında bulunm uştur. Çeşme taşının kitabesi de, bu
günkü Eskicami mahallesi Sıhhiye caddesindeki Ticaret Odasının bitişiğinde-
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kı eski kerpiç evde ele geçmiştir. Her iki taşın birbirine hayli yakın b ir alanda
(yaklaşık 300-400 m uzaklıkta) yer alması, ayrıca kentin en eski camilerinin
(1877 tarihli Burhaniye Camii, 1885 tarihli Çarşı Camii) burada konumlan
ması, Salihli’nin bilinen en eski kuruluş yerinin burası olduğunu ortaya ko
yuyor (Şekil: 1). Bugünkü Salihli kentsel alanının orta kuzeyinde yer alan bu
yerin seçiliş nedenini tam bilemiyoruz. Ancak güneydeki Bozdağ tepeliklerinden
inen derelerin eskiden taşkına maruz bıraktığı alanlardan hayli uzakta, yani
ovada yer alması, b ir anlamda burasının sel basmasına karşı güvenceli b ir yer
olduğu için seçilmiş olabileceği izlenimini uyandırıyor.
Daha sonra, bu ilk kuruluş yerinin güneybatıya doğru uzanmaya başladı
ğına tanık oluyoruz (Şekil: 1). Bu yönde gelişmeyi başlatan iki önemli değişikliğin (Salihli nin 1867 de kaza merkezi olması ve 1875 yılında demiryolunun
geçmesi) birbirine çok yakın yıllarda meydana gelmesi, ayrıca gelişmeyi hız
landıran bir etken olarak da dikkati çekmektedir. Salihli’nin 1876 yılında Saruhan sancağına bir kaza olarak bağlanmasıyla, bugünkü Karaman otelinin
bulunduğu yere (Mithatpaşa caddesi ile Kurudere caddesinin kesiştiği nokta
nın batı kenarı) hükümet binası yapılmış, böylece daha doğudaki (300-400 m)
eski yerleşim alanı (bugünkü Kocaçeşme ve Eskicami mahalleleri) güneybatı
ya kaymaya başlamıştır. Nitekim kentin üçüncü eski camisi olan Yeni Camii
1889 yılında hükümet binasının karşısına inşa edilmiştir. İşte bu yıllarda İzmirKasaba demiryolunun Salihli’ye ulaşması (1875) ve buradan A laşehir’e uza
tılması, yerleşmenin gelişim yönünü güneybatıya doğru daha da hızlandırmıştır.
XIX. yüzyılın son yıllarında Salihli’ye gelen V. CUINET (CUINET, 1894), is
tasyonun ağaçlarla çevrili çok güzel bir yer olduğunu, kentin istasyona 1 km
lik b ir yolla bağlandığın yazıyor. Ayrıca, 12 m genişliğindeki, iki tarafı ağaç
lıklı bu yol kenarına birkaç yıldan beri evlerin ve hanların yapıldığını belirti
yor. CUINET’nin bahsettiği yol, bugünkü, M ithatpaşa caddesidir. Bu cadde
1880 yılında Salihli’ye gelen İzmir valisi Mithat Paşa’nm istasyona indiğinde,
sazlık, söğütlük ve yer yer bataklık bir manzarayla karşılaşması yüzünden,
istasyonla kasabayı birleştiren bir yol açılmasını emretmesiyle yapılmıştır. (ERDURAN, 1944). Önceleri iki taraflı hendekli ve söğüt ağaçları ile kaplı olan
yola, daha sonra Çınar ağaçları dikilmiştir. Günümüze ulaşmayan bu ağaçla
rın yerinde bugün çam ağaçları vardır ve kentin en yeşil caddesini oluştur
maktadır.
Böylece XIX. yüzyılın ikinci yarısında Salihli, kaza merkezi olduktan sonra,
nüfusu artmaya başlamış, okul sayısı çoğalmış, hükümet, belediye, ticaret odası,
ticaret mahkemesi, ziraat odası, telgrafhane gibi hizmet binaları açılmış, ay
rıca han, hamam, çeşme, dükkan sayıları gelişen ticaret işlevi paralelinde bir
hayli yükselmiştir.
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İşte kasabanın nüfusunda ve ekonomik hayatında yaşanan bu hareketlili
ğe büyük ölçüde idari değişiklik neden olurken, öte yandan yaklaşık 1 km
güneyden geçen demiryolunun büyük etkisini de hemen eklemek gerekir. Öy
le ki demiryolu, Salihli’nin zengin tarım sal ürünlerinin (arpa, bakla, üzüm,
pamuk) ve palam utun kolaylıkla İzm ir’e şevkin daha önceleri deve kervanları
ile sınırlı ölçüde yapılmaktaydı) mümkün kılmıştır. Demiryolu, Salihli’nin dı
şarıya açılmasında bir dönüm noktasını yaratmakla kalmamış, kasabanın yer
leşim alanının istasyona doğru kaymasına da zemin hazırlam ıştır. 1950 lere
kadar yaklaşık 80 yıl bu yönde yayılan Salihli, uzun yıllar kuzeydoğu-güneybatı
doğrultulu gelişme göstererek, elipse benzeyen bir yerleşme şekline sahip ol
muştur (Şekil: 1).
2- XX. yü zyılın ilk y a r ıs ın d a k i (1950’ye k a d a r ) yerleşim a la n ı
Salihli, 1927 yılındaki ilk nüfus sayımında 7. 191 kişi sayılmış, 1950 yılın
da bu değer 13.270 kişiye yükselmiştir. Geçen 23 yıllık dönem boyunca 6.179
mutlak nüfus artışı gerçekleşmiş ve toplam % 155 oranında bir artış hızı sağ
lanmıştır. Bütün bu rakam lara göre, Salihli XX. yüzyılın ilk yarısında nüfus
bakımından çok yavaş bir gelişme göstermiştir. Yaşanan bu ağır gelişmede şüp
hesiz I. Dünya ve Ulusal K urtuluş Savaşı’nın ağır izleri birini derecede etkili
olmuştur. Salihli bu yıllarda çok az b ir nüfus artışına sahne olurken, kentsel
yayılım alanı da çok az değişikliğe uğramıştır. Salihli Belediyesi’nden temin
ettiğimiz 1926 tarihli, 1/8000 ölçekli harita ile 1953 yılına ait 1/25000 ölçekli
topoğrafya haritasındaki Salihli kentsel alanı karşılaştırıldığı, ikisi arasında
çok az bir fark olduğu gözlenmektedir. 1926 yılına ait harita orijinalinde, 1922
yılında yunanlıların Salihli’yi terk ederken çıkardıkları yangın sonucunda yan
mış ve yanmamış yerler gösterilmektedir. Bu haritada kent planı oldukça iyi
işlenmiş, mevcut camiler, cadde ve sokaklara ayrıca kent yakınındaki Keli ve
Kirveli köyleri de eklenmiştir.
XIX. yüzyılın sonlarında (1890 da) Salihli’nin yakın çevresine ve karayo
luna göre konumu K IEPEBT’in haritasında, istasyondan hayli uzakta ayrı bir
yerleşme olarak görülürken, 1926 tarihli yerleşme planında, kentin istasyona
doğru yayıldığını, hatta demiryolunun biraz güneyine bile taştığını izlemekte
yiz. Salihli’nin bugünkü m ahallerinden Kocaçeşme, Eskicami, Gaziler, Ata
türk, M ithatpaşa ve Şehitler m ahallelerinin b ir bölüm ünü kaplayan 1926
yılındaki bu yerleşme alanı, belirgin şekilde kuzeydoğu-güneybatı doğrultu
sunu kazanmıştır. Kenti demiryolu istasyonuna bağlayan M ithatpaşa caddesi
nin özellikle güney kenarına tamamen yerleşilmiştir. Aynı zamanda bu
caddenin, istasyon çevresinin ve bugünkü belediye binasının olduğu kesimin
büyük ölçüde yandığına (yunanlıların çekilirken çıkardıkları yangın) tanık
olmaktayız.
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1944 yılına ait bir çalışmada (ERDURAN, 1944) çizilen plana göre Salih
li'de 6 mahalle bulunm aktadır:
1944’deki mahalle adı
1- Hamidiye mahallesi
2- Cami-i Atik Mahallesi
3- Reşadiye
4- A ptallar
5- Tatar
6 - Şehitler*

Bugünkü mahalle adı
M ithatpaşa mahallesi
Eskicami mahallesi
Kocaçeşme ”
A tatürk mah. -Gaziler mah.
A tatürk mahallesi
Şehitler mah.-Namık Kemal mah.

Planda ayrıca, M ithatpaşa caddesinin kuzeyinde b ir cadde (bugünkü Be
lediye cad.) daha açıldığını ve Deve yolu adını taşıdığını ve kuzey kenarının
tamamen bağ olduğunu ve bugünkü K urudere yatağı Kurudere yattığı halin
de uzandığını görmekteyiz. K urudere yatağının doğu kısmı, demiryoluna pa
ralel olarak bütünüyle boştur. Çünkü bu kesimler, Bozdağ depolarından inen
yan derelerin taşkın tehdidi altındadır ve yer yer de bataklık halindedir.
1950 li yıllara gelindiğinde Salihli kentsel alanı, 1962 yılına göre çok az bü
yümüştür. En fazla gelişme demiryolu istasyonu güneyinde görülmektedir. Bu
rada 1933 yılında b ir ilkokul (Namık Kemal Ilkokulu-Ferah caddesi) açılmış,
daha sonra çevrenin hızla yerleşilmesinde, hükümet binasının 1938 yılında
Ferah caddesindeki bugünkü yerine taşınması önemli b ir paya sahip olmuş
tur. Yine 1942 yılında hükümet binasının karşısına inşa edilen lise, bu kesi
min giderek nüfuslanmasına katkıda bulunmuştur.
Neticede Salihli kentsel alanının, 1900-1950 yılları arasındaki gelişme yö
nü, önce demiryoluna doğru uzanırken (demiryolunun karayoluna tercih edil
diği başlıca taşıma sektörü olduğu yıllar), daha sonra istasyonun güneyine
geçmiş, burada hükümet konağının ve bazı eğitim kurum larınm kurulm asıy
la, yeni bir yerleşim alanı doğmuştur. Öyleyse bu yıllardaki gelişim yönünü
etkileyen faktör, sosyo-ekonomik kökenlidir, diyebiliriz.
3- 1950 y ılın d a n son raki yerleşim a la n ı

Salihli’de 1950 yılından bugüne gelinceye değin, kentsel yerleşme alanı
nın hem çok fazla genişlediğini, hem de bu yayılımı yönlendiren faktörlerin
çok çeşitlendiğini görmekteyiz. Kentin ilk im ar planı 1948 yılma aittir,, onu
daha sonra 1973 ve 1987 planları izlemiştir. 1948 ve 1973 tarihli imar planları

*
P la n d a b u g ü n k ü Ş e h itle r ve N a m ık K em al m a h a lle le rin i k ısm e n iç in e a la n m a h a lle dok u su ç iz ild iğ i h a ld e a d ı y a z ılm a m ıştır, u n u tu lm u ş o la b ile c e ğ in i z a n n e d iy o ru z .
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hakkında doküman bulm ak çok güçtür. Bu planların bazı bölüm leri beledi
yeden temin edilmiştir. İlk imar planında gelişme alanı olarak, o günkü mev
cut yerleşimin doğusu (bugünkü Cumhuriyet mahallesinin olduğu alan)
gösterilmektedir. Demiryolu kuzeyinde Kocaçeşme mahallesinin doğusu ile de
miryolu kuzeyinde Kocaçeşme mahalesinin doğusu ile demiryolu güneyinde
Şehitler mahallesinin olduğu alan) nu içine alan yeni gelişme alanı ile bugün
kü Zafer mahallesinin yerinde gösterilen sanayi alanları, 1973 yılında ikinci
imar planı yapılıncaya dek, hayli aşılmıştır. Çünkü bu arada, kentin kuzeyin
den bugünkü güzergâhı ile E 23 devlet karayolu geçirilmiş, önemli m iktarda
yurtdışından göç alınmış, yakın çevredeki 3 köy kente mahalle olarak bağlan
mış, büyük sanayi tesisleri açılmıştır. Böylece, bütün bu yenilikler, 1948 imar
planında istenen ve beklenen gelişmelerin daha farklı oluşmasına yol açmıştır.
Salihli’den E 23 devlet karayolunun bugünkü konumu ve niteliği ile geç
mesi, 1950’li yılların başına dayanır. Kentin o günkü yerleşim alanının yakla
şık 400-500 m kuzeyinden geçen karayolu ile arasındaki bu mesafenin dolması,
yani kuzeye doğru genişleme önce yavaş, daha sonraki yıllarda hızla gerçek
leşmiştir. Bir çalışmada (TANIL, ?) kentin mahalle sayısının 1965 yılında 14’e
ulaştığına ve bunlardan 4’ünün bugünkü A tatürk, Beşeylül, Gaziler ve Zafer
mahalleleri olarak karayolu kenarında oluştuğuna tanık olmaktayız. 1973 imar
planında ise mahalle sayısı 21’e yükselerek, bunlardan 4’ü (Dedetaşı, Kirveli,
Gümüş ve Keli) yine karayol çevresinde yer alm ışlardır (Şekil: 2). Salihli’nin
bu şekilde karayolu kenarında genişlemesini (önce kuzeye doğru karayoluna
yaklaşma, sonra yol boyunca batı-doğu doğrultusunda yayılma) karayolu ya
nında, bir başka faktör daha etkilemiştir. O da Keli ve Kirveli köylerinin ken
te bağlanarak, mahalle yapılmasıdır. Keli köyü, İzmir yönünden Salihli’ye girişte
tek mahalle olarak, Ankara yönü çıkışındaki Kirveli köyü ise 5 mahalleye (Kir
veli, Dedetaşı, Gümüş karayolunun kuzey ve güneyinde, Güneş mahallesi Gü
müş deresi kenarında, Yörük ise daha güneyde) ayrılarak, yeni m ahalleleri
oluşturm uşlardır (Şekil: 2).
Salihli'nin bu yıllarda E 23 devlet karayolu çevresinde genişlemesi mahal
le bütününde görüldüğü gibi, sanayi kuruluşlarının da yayılım olanı olarak
belirmiştir. Nitekim 1952 yılında kurulan Salihli Tekstil Sanayi A.Ş., 1955’de
hizmete giren Süm erbank Palamut ve Yaleks Fab., 1968’de açılan küçük sana
yi sitesi ve ilerki yıllarda açılan birçok sanayi kuruluşu bu asfaltın kenarına
yerleşm işlerdir (Şekil: 1).
Kentin 1950 yıllarından sonra hızla genişlediği bir diğer alan da demiryo
lu güneyinde, ona paralel olarak, batı-doğu doğrultusundaki gelişmedir. Sa
lihli’nin bu kesiminde ilk konutların 1950 öncesinde, istasyon çevresinde
çoğalmaya başladıklarını biliyoruz. Burada Şehitler mahallesinin güneybatı
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sından geçen Çakallar deresi, o yıllarda kentin bu yöndeki doğal sınırlayıcısı
iken, derenin batısında yer alan Çakallar köyünün iki mahaleye ayrılarak (Öz.
yurt ve Yeşilyurt mahalleleri) kente bağlanması, yeni bir yerleşim alanı oluş,
turm uştur. Batı uçdaki bu yerleşim alanı, bir taraftan doğuya doğru demiryo
lu boyunca yayılırken, öte yandan kentin doğu uçunda (kent merkezinden yak
laşık 1 km. uzaklıkta) yeni bir mahalle doğarak, batıya doğru uzanmaya baş
lamıştır. Kurtuluş adını taşıyan bu yeni mahallenin kuruluşu, Toprak-Iskân
M üdürlüğü’nün burada yaptırdığı evlere 1951 yılında Bulgaristan göçmenle
rinin (361 hane), 1954-1955 yıllarında da Türkistan göçmenlerinin (140 hane)
yerleştirilmesine dayanır. Kurtuluş mahallesi, önceleri kent merkeziyle hayli
kopuk bir mahalle iken, bugün özellikle demiryolu güneyinde, batıya doğru
tamamen dolmuştur. Bu hızlı genişlemede, mahalle batısında 1952 yılında Sağlık
Merkezi (bugünkü Devlet Hastanesi)’nin açılması, ilerki yıllarda Endüstri Mes
lek Lisesi, Huzurevi, SSK Dispanseri, Anadolu Lisesi, birkaç yeni cami gibi
eğitim, din ve sağlık kurum larının burada yapılanması, önemli rol oynamıştır
ve Sağlık mahallesi adıyla yeni bir mahalle daha doğmuştur. Böylece, dem ir
yolu güneyinde bugün 7 adet mahalle konumlanmış bulunm aktadır (Şekil: 2).
Salihli kent nüfusunun % 44'ünü (1895 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre)
kendinde toplayan bu kesimin 1965 yılında da hemen hemen aynı oranda (%
46) bir nüfusa sahip olması, burasının 1950 sonrasında kent toplam nüfus a r
tışıyla aynı hızda büyüdüğünü göstermektedir. Hızla nüfuslanan ve hızla ya
pılaşan Yeşilyurt, Ozyurt, Seyrantepe, Sağlık ve Kurtuluş mahallelerinin güney
alanları Bozdağ depolarının eteklerine dayandığı için, kütle hareketlerine ve
sel basmalarına maruz kalabilecek yerlerdir. Nitekim batıda Bozdağ’dan inen,
kısa boylu Sarıtaş, Kocaoğlan gibi küçük derecikler çok yağışlı zamanlarda
Ozyurt ve Yeşilyurt mahallerini tehdit edebilmektedir. Kent güneyindeki di
ğer iki derenin (Gümüş, Çakallar) ıslahı yapılmış, Kurudere ise kapalı mecra
haline getirilerek kontrol altına alınmıştır. Ancak bu kesimler yerleşme için
ne kadar iyileştirilirse iyileştirilsin, I. derecede tehlikeli deprem kuşağı (Ge
diz tektonik çukurluğunun güney kenarları) üzerinde yer aldığından, daha fazla
yapılaşmaya izin verilmemesi, eğer yeni inşaatlar olacaksa, onların da depre
me karşı dayanıklı yapılması gerekliliği vardır (Salihli Araştırma Raporu, 1986).
4- G ü n üm ü zdeki yerleşm e a la n ı ve yeni gelişm e d o ğru ltu ları

Salihli’nin ikinci im ar planı (1973) hüküm leri gereğince, kentin batı-doğu
ve güney yönünde gelişmesi planlanmış, 1988 yılına gelinceye değin geçen 15
yıllık süre içersinde bu gelişme aşağı yukarı gerçekleşmiş, hatta yer yer aşıl
mış, plan sınırları dışında yeni yerleşim alanları ortaya çıkmıştır. İm ar planı
içindeki gelişmelerin bazıları plana uygun ve düzenli olurken, Seyrantepe, Sağ
lık ve Kurtuluş mahallerinin güney kesimlerinde, Şehitler, Gümüş, Güneş, Kir
veli gibi kenar mahallelerde kaçak yapıların oluşturduğu düzensiz gelişmeler
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meydana gelmiştir. Plan sınırlarına komşu alanlarda gözlenen yeni yerleşme
lerden en önemlisi, kenti 2 km kadar batısında, Kurşunlu deresi kenarındaki
(aynı zamanda İzmir-Ankara asfaltı kenarında) Barış mahallesidir. Daha ön
celeri Caferbey köyünün bir mahallesi iken, burada 1987 yılında mahalle muh
tarlığı kurulm uş ve Salihli kentsel alan sınırları içine alınmıştır. 1988 yılında
198 haneye sahip mahallenin 40 hanesini doğudan (Muş, Ağrı, Bitlis, M ardin,
Erzurum vb.) göç eden aileler oluşturmaktaydı.
Plan sınırları dışında ayrıca, kuzeybatıda çöplük mevkiinde, kuzeyde DSİ
kanalı civarında ve doğuda Gümüş deresi doğu kenarında kaçak yapı veya ge
cekondulara rastlanılm aktadır. Belediye, kente göç eden nüfusun düzenli bir
biçimde yerleştirilm esini sağlamak amacıyla, 1981 yılında batıda şu anda DSİ
22, Şube Makina Parkının kuzeyindeki alanın “ Gecekondu Önleme Bölgesi”
olarak ayrılması girişiminde bulunmuş, ancak sonuçsuz kalmıştır.
Kent içinde bugün en fazla yapılaşmalar Kurtuluş, Sağlık, Cumhuriyet ve
Zafer mahallerindeki boş arsalarda yapı kooperatiflerince meydana getirilmek
tedir. Aynı zamanda eski yapıların yıkılarak, iş ve ticaret merkezi ile konut
alanlarında yaratılan yenilenmeler göze çarpm aktadır.
Salihli’nin yeni im ar planına (1987) göre, kentsel ve çevresel alanda geliş
meyi yönlendirecek en önemli faktör olarak tarım alanları gösterilmektedir,
özellikle kuzeyde DSİ kanalının sulama alanına giren kesimin mümkün oldu
ğunca yerleşmeye açılması gerektiği önemle belirtilm iştir. Ayrıca, güneyde je 
olojik bakımdan sakıncalı alanlara girilememesi, mevcut yapıların kaldırılarak,
ağaçlandırılması istenmektedir.
Böylece konut yerleşim alanlarının batıda Çakallar ve Kurşunlu dereleri
nin batısından, doğuda Gümüş deresini doğuya doğru aşarak, E 23 devlet karayolununun (İzmir-Ankara asfaltı) güneyinde batı-doğu yönünde yayılması
benimsenmiştir. Sanayi yerleşim alanlarının ise, adı geçen karayolunun kuze
yindeki mevcut küçük sanayi sitesinin çevresinde yer alması önerilmiştir. Sa
nayiye ayrılan bu yer, eski küçük sanayilerle bütünleşeceği için, bir bakıma
uygun bir yer seçimi gibi görülüyorsa da çok dikkat edilmesi gereken birkaç
nokta vardır: birincisi buraya kurulacak sanayi tesislerinin kokusuz, gürül
tüsüz ve çevre kirliliği yaratmayacak türden olm aları gerekir, çünkü burası
kente çok yakın bir alandır. İkincisi, sanayi tesislerinin çevresinde kaçak ya
pılaşmalara meydan verilmemelidir. Zira şu anda bu kesimde gecekondu gibi
sağlıksız yapılar belirmeye başlamıştır. Üçüncüsü, gerek sanayi tesislerinin,
gerekse konutların hemen yakınında bulunan verimli tarım alanlarına kesin
likle girilmemesi, elden çıkarılm amasına çaba sarfedilmelidir.
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Sonuç

Günümüzde gelişmiş Lir ilçe merkezi olan Salihli, 1950 li yıllardan sonra
kentleşme sürecine girerek, bu özelliğine sahip olmuştur. Bu ydlarda nüfusu,
işlevleri, etki alanı hızla artan kentin, yerleşme alanı da hem genişlemiş, hem
de farklı yönlere kaymış, ancak ilk kuruluş yerinden hiç b ir zaman ayrılma
mıştır. Salihli’nin 1950 lerden önce belli b ir yöne kaymasında çekici faktörler, 1950 sonrasında ise çekici ve sınırlandırıcı faktörler bir arada işleyerek,
bugünkü yerleşme planını ortaya çıkarmıştır.
Bundan sonra beklenen gelişme, İzmir-Ankara asfaltı güneyindedir. Ne var
ki, karayolu kuzeyinde bir yandan sanayi tesislerinin gün geçtikçe artması,
diğer yandan konutların çoğalması (daha çok sağlıksız, kaçak) birçok sorunu
da beraberinde getirecektir. Bunların başında tarım arazilerinin elden çık
ması gecekondulaşma, altyapı yetersizliği, karayolu boyunca kent fizyonomi
sindeki çirkinlik, çevre kirliliği sayılabilir. İl merkezi olmaya aday bu güzel
ilçemizin, im ar planındaki hususlara özenle uyulduğu, kontrollü bir büyüme
benimsenildiği takdirde daha sorunsuz bir Salihli olarak gelişeceği inancındayız.
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