M A R A Ş ’T A NÜFUS H A R E K E T L E R İ

Emrullah K A N A D I K I R I K

G İR İŞ
Akdeniz bölgesinin güneydoğusunda yer alan ve bu bölgenin
iklim özelliklerinin sınırları içinde kalan Maraş, tarih devirleri boyun
ca birçok medeniyetler ve toplumlar tarafından önemli bir merkez
olarak elde tutulmuştur. D aha Etiler zamanında önemli bir yerleşme
merkezi halini almış ve bugün şehrin ortasında kalan tarihî kale ilk
yerleşmenin sembolü, sonrakilerin de çekirdeği olmuştur.
Maraş, birçok yolun kavuştuğu bir mevkiîde olmasına rağmen
çok hareketli bir devreden sonra çok sönük devreleri de yaşamış eko
nomik yönden adeta durmuştur. D oğa’nın çok cömert davrandığı bir
bölge olmasına rağmen, üzerinde yaşayan toplumlar bundan istifade
etme ve gelişme çabasını göstermemişler, daima ihtiyaçlarını temin
edecek kadar çalışmayı tercih etmişlerdir.
Bir hususta çevresindeki komşu illerin (Adana, Gaziantep, K a y 
seri, M alatya ve Sivas) M araş’a oranla daha gelişmiş ve endüstrileşme
yolunda birçok yatırım ları gerçekleştirmiş olmalarıdır. H er ne kadar
bu durum M araş’ın gelişmesini engelliyen bir faktör değilse de, bilhas
sa Gaziantep’in M araş’a çok yakın olması (80 km) ve siyasi yönden
her hükümete ağırlığını koyması Maraş için kararlaştırılan birçok
projenin Gaziantep’e kaydırılmasında rol oynamıştır. Orm an İşlet
meleri Bölge M üdürlüğünün ormandan yoksun K ilis’e yapıldıktan
sonra (40 M ilyon lira harcanmıştır.) tekrar M araş’a nakledilmesi,
M araş’a yerleştirilmek istenen 14. Kolordunun yine Gaziantep’e
taşınması ve ihtiyacı olan suyun tankerlerle M araş’tan temin edilmesi,
Türkiyede ki yatırım isabetsizliğine örnek teşkil eden sadece iki ta
nesidir.
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Yukarıda belirttiğimiz resmi yatırım ve iş sahaları kadar önemli
olan, M araş’a devamlı nüfus ve sermaye kaybettiren bir husus ta,
M araş’ta durumunu düzelten, daha iyi yaşama şartları ve yatırım
imkânları arayan para sahibi kimselerin, İstanbul, Ankara. İzmir,
Mersin, Adana ve İskenderun gibi büyük şehirlere göç ederek M araş’a
birçok yönlerden geri kalma olanağı hazırlamış olmalaridır.
Bütün bunlara rağmen son 5 yılda Maraş nüfusunun 64.000 den
105.000 e çıkması nüfusun normal yoldan çok göç alarak artmış ol
duğunu göstermektedir. Bu artışta tarım işçiliği yanında im alât ve
inşaat sanayisinin gelişmesiyle açılan iş sahalarının da rolü büyüktür.
Tarım işçiliğinin mevsimlik olması büyük bir kitleyi 7-8 ay tüketici
durumuna sokmaktadır. V erim li bir arazi ve bu araziyi sulayacak
yeterli kaynaklara sahip olan M araş’ta gelişmekte olan atölyelerin
ve Bakır imalâthanelerinin ihtiyacı olan elektrik enerjisi yeterli değildir.
J95& yılında işletmeye açılan ve halen şehir ihtiyacının ancak yarısını
karşılayan Hidro-elektrik santralinden başka bir alt yapı kuruluşu
mevcut değildir.
Maraş nüfusundaki değişmeleri bütün ili kapsayacak şekilde ele
almak, detaylara inmek şüphesiz daha verim li bir çalışma olacaktı.
Fakat, Merkez ilçesi haricinde sadece bir ilçenin (Elbistan) nüfusunun
ıo binin üzerinde olması (13.492) ve diğer ilçe nüfuslarında önemli
artışların bulunmaması, şehirleşme eğilimlerinin çok zayıf olması ve
ekonomik bakımdan da fazla nüfusu barındıracak durumda olmama
ları nedeniyle, birer kasaba özelliğine sahip bu ilçeleri kır nüfusu
içinde incelenmiştir. Şehirsel gelişme, nüfus alıp-verme ve ekonomik
faaliyetlerin gelişmesi bakımından olduğu kadar, tarihsel fonksiyon
ları bakımından da bütün ili temsil eden Merkez ilçeyi daha ayrıntılı
inceleyerek yeri geldikçe bütün ili kapsayan değerler vermek daha
uygun görülmüştür.
M A R A Ş ’T A N Ü F U S U N G E L İŞ İM İ
Maraş nüfusundaki gelişmeleri iki kısımda inceleyerek, birincisi
ilk Genel Nüfus Sayımının yapıldığı 1927 yılına kadar olan İkincisi
ise 1927 yılından, 1970 yılına kadar olan devrelere ayırdık.
I—■1927 ye k adar M araş nüfusu

M araş’m kuruluş alanındaki kalıntıların geniş bölgelere yayılmış
olması burada kalabalık toplulukların yaşamış olduğu kanısını uyan-

148.165

184.958

Kır Nüfusu

Toplam

CO
"t*

|

288.843

CO
(M

336.797

| 269.384

1955
63.963

|

54.000

1950

•'t1
co

2 61.550

| 212.059

|
I

CO

202.073

163.603

149.534

49.491

1945

1 123.253

105.206

1970

105.090

| 523.153

| 362.831

1970

189.322

1965

141.949

78.665

63.2 8 4

| 438.423

85.823

!|
]

1965

co
co
co
co
co

©>
CM
O
| 389.857

1

| 125.734

71.287

1 54.447
I

o
co

188.877

38.470

1950

39.343

_________ I

1935

104.268

88.025

'| 100.766

|

84.2 2 3

80.291

42.9 6 2

I
I

1955

j

CO

K aynak: Genel Nüfus Sayımları. 1927-1970. B. D. I. E. Yayınları A nkara.

|

69.627

67.657

60.281

34.641

54.831

I

33.104

27.7 4 4

29.402

1950

1945

1940

1935

gösterdiği gelişm tler.

O
O
O
o
<0

Nüfus

co
co
co

Şehir N üfusu

1927

70.127

T oplam

Y ıllar

44.455

Kır Nüfusu

|

25.672

1927

Şehir N üfusu

Y ıllar

Şehir ve Kır nüfusunun

co

■ 1

ilçesinde

CO

N üfus

0961

M a raş’m Merkez
0961

T A BLO : 1.

M a r a ş ’t a
H areketleri

383

384

E mrullah

K an a d ik ir ik

dırmakta ise de kesin bir rakam vermek imkânsızdır. Maraş nüfusu
hakkında ilk yazılı belge Evliya Çelebi Seyahatnamesidir. Evliya
Çelebinin yazdığına göre (1648-1672) “Meraş Eyalet-i Kadim dir.
Anadoludan sonra bu gelir. T aht-ı hükmünde olan kazalar, Ayintap
Sancağı (Gaziantep), M alatya Sancağı, N iğde Sancağı ve S«mad
Sancağıdır. Şehrin tepe üzerinde 600 adım çevreli Kalesinin kapıla
rından birinde siyah taştan 4 tane Aslan heykeli (Hitit Aslanı) bulu
nuyordu. Şehirde dere ve tepeler üzerinde bağlı ve bahçeli ve akar
suyu bol, kâgir duvarlı, toprak dam lı 11.000 ev mevcut idi M eraş’m
güneyinde eski M eraş’ın harabeleri var id i” .1 O devirlerde kervan
yolları kavşağı üzerinde olan Maraş, kervan yollarının terk edilmesi
nedeni ile son yıllara kadar her türlü ulaşım imkânlarından yoksun
bir duruma düşmüştür. 17. Y üzyılda Maraş’ın nüfusunun 55-60 bin
civarında olduğu tahmin edilmektedir. Daha sonra yukarıda belirt
tiğimiz sebepten önemini kaybeden ve iç savaşlar nedeniyle nüfusu
dağılan M araş’ın 19. asırdaki nüfusu 5-6 bin civarında tahmin edil
mektedir. 1907 yılında yayınlanan İbrahim H ilm i’nin Osmanlı A t
lasında şehrin nüfusu 50 bin olarak gösterilmiştir. Birinci D ünya Sa
vaşı başlarında ise 32.700 olan ünfusun 22.500 ü Müslüman, 10.200
ü Hiristiyan (çoğunluğu Fransız) olarak tahmin edilmektedir2.
I I - 1927 den günüm üze kadar M araş nüfusu

İlk Genel nüfus sayımının yapıldığı 1927 yılından 1970 yılm a
kadar M araş’ın nüfusunda devamlı artış görülmektedir. Bu arada en
düşük artış oranı % 02 olup 1925 sayımında ve en yüksek oran % 0,35
olup 1965-1970 sayımında görülmektedir. 1927-1950 yılları arasında
şehir nüfusunun kır nüfusuna oranla daha ağır tempoda arttığı sap
tanmıştır. Bu durumun nedeni bu yıla kadar kırsal nüfus yoğunluğu
ve baskısının, az olması nedeniyle şehire akının belirli duruma gel
memiş olması ve 1950 yılına kadar bütün Türkiyede olduğu gibi M araş’ta da kalkınmanın çok düşük, yatırımların henüz büyük toplu
lukları ilgilendirecek çapta gelişmemesidir (Tablo: 1).
1950 den sonra şehir nüfusundaki süratli artışa m ukabil kır nü
fusunda bir azalm a bile mevcuttur. K ır nüfusunda normal artışların
olmasına mukabil şehire olan hücum nedeniyle fazla nüfus kaybı ol
1 Evliya Çelebi Seyahatnam esi C ilt: 9, Sayfa: 345-350.
2 A talay (B)- M araş T a rih i ve Coğrafyası.
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maktadır. Tarım daki makinalaşmanm işçi aleyhinde gelişmesine rağ
men, şehirde yeni endüstriyel iş yerlerinin kurulması ile nüfusu çek
mektedir.
C O Ğ R A F Î D U R U M V E Y E R L E Ş M E Y E E T K İL E R İ
Maraş A hır D ağı kitlesinin güney eteğinde denizden 500-700
metre yükseklikte eğim li bir yam açta kurulmuştur. Ahır D ağı yer yer
2400 m yi geçer. Afrikanin Göller bölgesinden başlayarak Kızıldeniz,
Lût gölü ve Am ik ovası boyunca uzanan Graben sistemi Ahır dağı
eteğinde son bulur. Bu çöküntü ovasını Neojen ve Pliosen yaşlı tortul
lar doldurmuştur. A yrıca Kuaterner’e ait alüvyon örtü mevcuttur.
Tarım a çok elverişli olan bu ova sulama suyu yönünden de çok zen
gindir. Akarsuların çokluğu yanında yeraltı suları da çok müsait ve
sulamada kolaylık sağlayan bir seviyededir (10-20 m). Şehrin ismi
bir bakıma bu bol sulu ovanın yadigârıdır. A rapça’da M ar’ aş titreme
yeri anlamına gelmekte ve halâ mevcut bulunan bataklıklar ve eskiden
beri yaygın olan çeltik tarımının sebep olduğu sıtma hastalığının bu
isme etkisi olduğu söylenmektedir.3 İkinci bir etken de alüvyonlu ova
da direncin çok zayıf olmasıdır. Bu nedenle depremlerle tamamen
yıkılan K ara Maraş demlen şehirin sakinleri Ahır dağının eteğinde
bugün şehrin bulunduğu yere yerleşmişlerdir. Fakat devamlı geniş
leyen şehir tekrar ovaya kaydırılmaktadır.
M araş’ ta Akdeniz iklim i hüküm sürer. Y azlar sıcak ve Kurak,
kışlar ılık ve yağışlı geçer. Y ıllık yağış toplamı 800-1000 mm arasında
değişir. Kış ve İlkbahar mevsimlerinde bütün ova sular altında kalır.
M araş’ ta yerleşme üzerine büyük etki yapan diğer bir coğrafî faktör
ise rüzgârlardır. M araş’ta hakim rüzgâr yönü Kuzeydir. K uzey yönlü
rüzgârlar (bilhassa Poyraz) esme sayısı bakımından Güney ve Batı
yönlü rüzgârlardan 3 katı daha fazla eserler.4
N : 277

N E : 112

W: m

S: 102

K uzey yönlü rüzgârların yerleşme üzerine büyük etkisi vardır.
Maraş şehir ve kır yerleşmelerinde mesken tipleri tek bir yöne dönük
tür. K uzey rüzgârlarının hakim olması nedeniyle bütün evlerin yönü
güneye dönük yapılmıştır ve kuzeye bakan bir tek penceresi bulun
maz. Çünkü poyraz estiği zaman kuzeye bakan bir evin sobası,
3 İslâm Ansiklopedisi C ilt: 7 sayfa: 310
4 1967 Yılı M eteoroloji B ülteni Sayfa: 365 T a rım Bakanlığı D . M . t. G . M ü d . Y ayını
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ocağı yanmaz. Kışın dondurucu soğuk yapar, yazın ise evlerin içini
tozla doldurur. Mesken tiplerindeki bu hakim yön seçimi yerleşmede
de uygulanmıştır. Tepeliklerden meydana gelmiş olan M araş’ ta yer
leşmede hep tepe- lerin güney yam açları tercih edilmiştir.
NÜFUS H A R E K E TLE R İ
Nüfus hareketleri adı altında sadece nüfusun bir yerden bir başka
yere göçü değil bir takım değişiklikler de ele alınmaktadır. Çünkü
nüfusun artma ve eksilmesine tesir eden evlenme, doğum ve ölüm
gibi değişiklikler olmasaydı belkide bugünkü manada göçle ifade edi
len bir nüfus hareketi olmazdı. D iğer birçok sebep yanında göçü zo
runlu kılan nüfusun normal artışlarıdır. Normal artışlar doğum ve
ölüm farkından arta kalan nüfusla ifade edilir.5 Fakat devamlı nüfus
alıp-veren bir il’de safi artışı bulmak güçtür. Bilhassa devamlı surette
nüfus veren kırda bu oranı tayin etmek imkânsızdır. Bu nedenlerle
toplu olarak il nüfusundaki artış binde oranını Türkiyeninki ile mu
kayese edelim.
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1935-197° yılları arasında M araş’ın nüfus artış oranı 1945 ve
1970 yılları artış oranları hariç Türkiye ortalamasının çok altında
değerler göstermektedir. En düşük artış oranı 1935 sayımında, 1970
ten önceki en yüksek artış ise 1945 sayımında görülmektedir. Bu du
rumun nedeni, 1935-1945 döneminde Pazarcık ilçesinin M araş’tan
alınıp Gaziantep’e bağlanması ve tekrar M araş’a bağlanmasıdır. Bu
idari değişikliğin dışında normal artış yıllarında, Türkiye oranına
yakın değerler vermez. 1970 yılındaki % o 35 lik yüksek değerde ise
Merkez ilçesinin büyük payı olsa gerektir. Şehir nüfusundaki artış
oranının Türkiye ortalamasına daha yakın değerler taşıması ve %
o 102 gibi rekor bir değere ulaşması, şüphesiz normal artışla gerçek
leşmemiştir. Aşağıdaki cetvelde görüldüğü gibi kır nüfusunda devamlı
bir düşme mevcuttur.
5 E m iroğlu (M ) -Z onguldak ve B atı K arad e n iz B ölüm ünde N üfus H areketleri. T ü rk Coğ
Dergisi Sayı: 22-23 Sayfa: 151 1964, A nkara.
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M araş’ta nüfus hareketlerini ayrıntılı olarak inceleyebilmek için
üç ayrı kısımda incelemek mümkündür.
I - K öylerden Şehire akın ve sebepleri

K ır nüfusundaki artış oranının düşmesi buradaki nüfusun çoğal
m adığı anlamına gelmemelidir. K ır halkının ana faaliyet dalı olan
tarım arazisinin sınırlı olması, toprak verimliliğini artıracak çarelerin
aranmaması ve kır yörelerinde nüfusun hızla artması sonucu, kendisini
besleyemez duruma gelen halk köyden şehire akın etmektedir. Maraş
ovasının şehirin hemen başladığı yerde bitmesi adeta burasım sadece
şehirin istifadesine sunulmuş bir yer yapmıştır. Köylerin hemen hepsi
dağlık alanlarda kurulmuştur. D ağ aralarında küçük akarsuların dar
vadi tabanlarında ve orman içlerinde kurulmuş bulunan köyler sınırlı
faaliyetlerini bahçe ve tarla tarımı üzerinde toplamışlardır. D ar tarım
alanlarının veraset yoluyla parçalanarak küçülmesi ve bir aileyi beslemiyecek durumda olması, ormanların imha edilmesiyle dikilen bağ
ların erezyon neticesi 4-5 yıl içinde çıplak kayalıklara dönüşmesi ve
nüfusun hızla artması köylerden, M araş’a akını zorunlu kılmaktadır.
Bundan 15 yıl öncesine kadar hiç bir köyü ile hayvan yolundan başka
bağlantısı bulunmayan Maraş, her geçen gün yeni yolların yapılması
ile bu akının daha da hızlanmasına ve 5 yılda 42.000 (% o 102) gibi
büyük bir nüfus artışına sahne olmuştur. Bu artışta rol oynayan nüfus
daha çok tarım arazisi olmayan dağ köylerinden gelmektedir. O va
köylerinde ise geniş tarım imkânlarının bulunması nedeniyle şehire
akın fazla olmamaktadır (Bu köyler makinalı tarıma yönelmiş durum
dadırlar). Bilhassa etek düzlüğünden yoksun vadilerin yam açlarında
kurulmuş olan köyler de tarımsal toprakların darlığı bir tarafa, yer
leşme için uygun ortamı bile bulmak zordur. Eğimin fazlalığı nede
niyle birçok köyler dik vadi yam açlarında adeta asılı duruyormuş ka
nısını verir. Eskiden bu dağ köylerinin bir kısmında demircilik, silâh
yapım ı gibi sanatlar sayesinde ve şehirlerin de birer cazibe merkezi
halini alm adığı devrelerde halk buralarda rahatça oturabiliyordu.
Sonradan fabrika yapısı eşyalar bu el sanatlarını alıcısız bırakmış
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ve ortadan kalkmasına sebep olmuştur (Zeytin bucağında yapılan
tüfekler halâ halk arasında meşhurdur.) Kırsal nüfusun şehire göçünde
diğer önemli bir faktör, şehirin bulunduğu yer ile kırsal yerleşmelerin
bulunduğu yerler arasında büyük iklim farklarının bulunmasıdır.
Merkez ilçe haricinde rasat yapılan tek ilçe olan ve yüksek ova, yayla
özelliklerine sahip olan Elbistan’ı diğer dağlık alanlara örnek olarak
ele alalım. Elbistan’ın yüksekliği 1 1 1 5 metre olup yıllık yağış toplamı
350-500 mm dir. (M araş’ ta 800-1000 mm) M araş’ta pamuk, çeltik
ve biber gibi kültür bitkilerinin yetişmesi için yeterli olan yağış ve sı
caklıklar, Elbistan da çok düşük değerler gösterdiğinden (Kasım -M art
ayları arasında hep eksi değerler, en sıcak ay olan Ağustos’ta ise 2 i° C
derecesi) bu ürünler yetişmemektedir. Elbistan diğer ilçelere oranla
daha geniş ekonomik imkânlara sahip olmasına rağmen (Şekerpancarı
tarımı, İçm ece’ler v.s) nüfus artışının çok yavaş olması birazda yük
sekliğe ve iklim etmenlerine bağlı olmaktadır. Bütün bunlar Maraşı
tek akm merkezi haline getirmektedir.
Şehirde resmi ve özel teşebbüslerde artan iş imkânlarından is
tifade etmeyi bilen bir köylü ,açılacak yeni bir kadro için kendi kö
yünden birisini oraya alabilmek için çalışmaktadır. K öyden gelen işçi
vasıfsız olduğundan, her türlü iş koluna uymakta güçlük çekmemek
tedir. Fakat şehire yerleşmede ve uyumda birçok güçlüklerle karşı
laşmaları, onları köyleri ile bağlantılarını kesmemeye zorlamaktadır.
Bunun sebeplerini şöyle sıralayabiliriz.
1 - K öyde konut yapım ı çok kolay ve ucuzdur. H atta sadece iş
çiliği ve el emeğini gerektiren bir iştir. K öylü arasındaki dayanışma
da bu güçlüğü ortadan kaldırır. H albuki şehirde bir gecekondu yap
mak için en az 10-15 bin liraya ihtiyaç vardır. Bazı köylüler bilhassa
kereste masrafından kurtulmak için köydeki evini yıkıp şehire taşı
maktadır.
2 - Şehirde 5-6 yıl öncesine kadar hemen evlerin bittiği yerden
başlayan verimli tarlalar, bugün şehirleşmenin hızlı olması nedeniyle
parsellenip arsa olarak yüksek fiatla satılmaktadır.
3 - Ailenin tam am ı köyü terk etmemekte, önce aile reisi şehire
gitmekte imkânlar müsait bir hâl alınca ailesini de götürmektedir.
Buna rağmen köyle olan ekonomik bağlantılarını tamamiyle kesmemekte bir çok ihtiyaçlarını (Pekmez, Buğday v.s) köyden temin et
mektedirler.
4 - Bundan 5-6 yıl öncesine kadar M araş’m sebze ihtiyacını şehirin
hemen bitişiğindeki bostan ve tarlalar karşılardı. Nakliye ücreti ol-
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m adiği için çok ucuza satılırdı. Bugün şehirin sebze ihtiyacını çevre
köyleri sağlamaktadır. Çünkü sebze tarlaları yerleşme alanı içinde
kaldığından şehir sebzeciliği ortadan kalkmıştır. Bu nedenle bir k ı s ı m
köylü zor şartlarda şehirde yaşamaktansa köyünde oturmayı tercih
etmekte, sabahleyin şehire götürdüğü ürününü satarak akşam köyüne
dönmektedir.
Yukarıda sıraladığımız dezavantajlara rağmen çoğunluk yıllık
gelirlerinin çok düşük olması nedeniyle şehire göçü tercih etmektedir,
iş temini, geçim problem i yanında köy halkı artık şehirli çocuğun
yetişme tarzını kendi çocukları için de istemekte okuma imkânların
dan istifade etmesini düşünmektedir. Bir çok aile bu düşünce ve arzu
larını gerçekleştirmek için köyü bırakıp şehire yerleşmektedir. Bu su
retle okuma-yazma oranı şehirde devamlı artmakta, köyde ise bu artış
daha yavaş olmaktadır.
Şehirde nüfus çeken önemli bir iş kolu da inşaat işçiliğidir. Şehir
leşmenin endüstrileşmeden hızlı gelişmesi ve devamlı konut yapımı
büyük işçi kitlesine ihtiyaç duyurmaktadır. Modern inşaat makinalarının şehirde henüz kullanılmaması nedeniyle insan gücüne ihtiyaç
fazla olmaktadır. Bu tarz geçici işçilik yerleşmenin ilk basamağını
teşkil etmektedir.
I I - Şehirden şehire akın

M araş’ta köylerden gelen akma mukabil şehirden, başka büyük
şehirlere akın mevcuttur. Maraştan büyük şehirlere göç, köyden şe
hire göçten önce başlamıştır. Şehirde sermaye birikimi yapan bir kısım
kimseler, büyük yatırım imkânlarının bulunduğu İstanbul, Ankara,
İzm ir ve İskenderun gibi şehirlere göç etmektedirler. Bunlara, daha
iyi iş arayan kitlede eklenince önemli miktarda M araşlı büyük mer
kezlerde toplanmış olmaktadır. Bunda en büyük etken Türkiyenin
olduğu gibi, Maraşm da tarımsal karakterli olmasıdır. Bir yıl içinde
sadece 4-5 ay işçilik gerektiren tarım yerine diğer şehirlerde 12 ay
endüstri işçiliği yapm ak ve 7-8 ay tüketici durumundan kurtulmak
fikri halkı diğer şehirlere yöneltmiştir. Bazı yıllar yeterli iklim şartla
rının teşekkül etmemesi nedeniyle (az yağm ur yağması, yağışların
hasat mevsiminde başlaması, sıcak ve kuru rüzgârların esmesi) Pamuk,
Çeltik ve Biber gibi Maraş tarımının üç ana ürününde büyük zararlar
meydana gelmesi üreticiyi zor durumda bırakmaktadır. Elindeki
bütün imkânları o yılki tarımsal faaliyetlerine harcayan bir çiftçi bu

390

E mrullah

K an a d ik ir ik

olumsuz durum nedeniyle yeni yatırım imkânlarını kaybetmektedir.
Bu şartlarda zarara uğrayan bir çiftçi, durumunu kurtarmak için
büyük şehirlerde iş aram aya çıkmaktadır.
Türkiyede nüfus veren iller arasında önemli bir yeri olan Maraş,
1950-1955 yılları arasında aldığı nüfusa oranla % 60-79 arasında
nüfus vermiştir.6 Bu devrede Maraşm dışarıya gönderdiği nüfusun
çoğu İstanbul ve Ankara arasında paylaşılmış, az miktarda İzmir,
Adana, Mersin ve İskenderun’a da nüfus akını olmuştur. Bu durum
I955“ I9^° yılla n arasında büyük bir değişiklik göstermiş, Istanbulun
aldığı çok az nüfusa karşılık İzm irin payı belirli bir şekilde artmıştır.
Ankara ise durumunu muhafaza etmiştir, (Harita II) İzm ir’in lehine
olan bu değişikliğin sebebi, son on yıla kadar endüstrileşmeye tek
başına ağırlığım koyan ve Türkiye endüstri tesislerinin hemen hemen
yarısına sahip bulunan İstanbul’daki aşırı merkezileşmeyi ve nüfus
toplanmasını ortadan kaldırmak için yeni merkezler kurulması yo
lundaki gelişmelerdir. Endüstrileşme için uygun şartlara sahip bu
lunan, ulaşım, ithal ve ihraç imkânları müsait olan İzm ir ,Adana, M er
sin ve İskenderun gibi büyük liman şehirlerine yapılm aya başlayan
yatırım lar Istanbula olan akını çok azaltmış, İzm ir 1955-1960 dev
resinde İstanbul’dan fazla nüfus almıştır. Fakat asıl değişme güneydeki
yeni iş merkezleri olan Adana, Mersin ve İskenderun’a giden nüfus
miktarlarında olmuştur. İstanbul, İzm ir ve Ankara gibi uzak ve ka
labalık iş merkezleri yerine M araş’a daha yakın ve uygun şartların
gelişmeye başladığı güneydeki bu merkezlerde iş gücüne ihtiyacın
artması göçün yön değiştirmesine sebep olmuştur. Bu devrede M araş’ın
verdiği nüfusun aldığı nüfusa oranı % 90 gibi büyük bir değere ulaş
mıştır. 1955-1960 yılları arasında aynı oranda nüfus veren illere bir
göz atarsak hemen hepsinin doğuda yer aldığı görülür (Harita: IV ).
Batıdan Aydın, Uşak ve Bileciğe mukabil ,doğudan Kars. A ğ rı ve
Erzurum, İç Anadoludan Tokat, Y ozgat ve Kayseri, Karadeniz böl
gesinden de Trabzon, Giresun Gümüşhane ve Kastamonudur. G ö
rüldüğü gibi en çok nüfus veren iller, batıdaki endüstri bölgelerinden
uzakta bulunan tarım ve hayvancılık bölgeleridir.
Maraş 1950 den sonra önemli miktarda nüfus ihraç etmesine
rağmen, 1950 sayımına göre Türkiyede ençok nüfus alan iller arasında
Istanbul-lzm ir ve Ankara’dan sonra 4. sırayı elinde tutmaktadır.7
6 T ü m ertek in (E) -T ürkiyede Iç G öçler. 1st. Ü n iv Goğ. E nst. Y ay. 54 Sayfa: 25 1968îstanbul.
7 Gillov (H )- N üfus İstatistikleri ve D em oğrafinin G enel Esasları 1st. Ü niv. îk t. Fak. Y ay.
111 Sayfa: 433 1960-Istanbul.
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Aşağıdaki cetvelde de görüleceği gibi daimi ikamete göre nülus
miktarının, doğum yerine göre nüfus miktarını aştığı ıo ilimiz ara
sında Maraş bir çok kalabalık şehrimizden önde yeralm aktadır.8
İller
İsta n b u l
İz m ir
A nkara
M araş
Bursa
K ocaeli
Eskişehir
Sam sun
A dana
Z onguldak

D aim i ikam ete göre nüfus

D oğum yerine göre nüfus

1.12 2 .0 0 0
756.000
780.000
315.000
541.000
459.000
283.000
474.000
500.000
428.000

703.000
582.000
602.000
204.000
491.000
399.000
246.000
425.000
451.000
400.000

M araş’a kadar olan ilk üç sırada İstanbul nüfusunun 419.000 i
yani % 40 1 yabancı, İzm ir’in 174.000 ve Ankaranın 178.000 i oran
bakımından % 23 ü yabancı nüfustan müteşekkil olduğu halde, bu
üç büyük endüstri şehrinin peşinden % 35 gibi büyük bir oranla Maraşın yer alması, yabancı nüfus barındırma bakımından önemli bir
seviyeye ulaştığını göstermektedir.
I I I - M evsim lik Göçler

M araş’ta yazların sıcak geçmesi (Aylık ort. H aziran: 28.3°C,
Tem m uz: 3 i.o °C , Ağustos: 30.3°C, Eylül: 29.4°C derecesi) ve kuzey
yönlü rüzgârların bütün yaz hakim olarak esmesi, Maraş şehir halkını
civardaki ormanlık dağ ve yaylalara göç etmeğe zorlamaktadır. D e
vam lı olarak esen poyraz’m hava nemini azaltması sıcağın etkisini
daha da artırır. Bu ortam’a rüzgârın getirdiği tozlar da eklenince
Maraş halkının çok eskiden beri neden her yaz yaylalara göç ettiğini
anlamak güç olmaz. H azirandan itibaren başlayan bu mevsimlik göç,
Ekim başına kadar sürer. K adın ve çocuklar devamlı yaylada kalırken,
erkekler şehirde çalışır, hafta sonunda tatillerini geçirmek için yay
laya giderler.
Bu mevsimlik göçlerden istifade edenler dağ köylerinin halkıdır.
Şehirli halkın tüketim için yaptığı harcam aların mühim bir kısmı
hizmetleri karşılığı buradaki köylü halka geçer. Köylülere oranla çok
çeşitli ihtiyaçları ve daha iyi yaşama olanakları olan şehirli nüfusun
8 H . Gillov’u n b u iddiasını doğrulayacak ra k am elde edilem em iştir.
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bu özelliklerinden faydalanan köy halkının bir kısmı yaz aylarında,
tarım işçiliği yerine köydeki işini tercih etmektedir. Çok eskiye dayanan
yaylacılık faaliyetleri, Maraş’m Kurtuluş Savaşı sırasında devamlı
yerleşme halini almıştır. Fransızların şehirde halka devamlı tecavüz
leri sonucu, halk daha emin olan dağ köylerine taşınmıştır. K adın ve
Çocukları köylerde bırakan erkekler, mücadele için şehire dönmüş
lerdir. Savaş sonrası yanıp yıkılan şehire dönmek güç olmuş, yeniden
ev yapm a olanağına sahip olmayan bir kısım halk köylerde yerleş
mişlerdir.
Şehirli halkın bu mevsimlik göçünün karşıtı, köylü nüfusun iş
çilik için aynı mevsimde tarım alanlarına yaptığı harekettir. Tarım
işçiliğinin çok önemli olduğu Çukurova ve Maraş ovasında 4-5 ay
süreyle çalışan ve şehirden bütün ihtiyaçlarını temin ederek köyüne
dönen köylü nüfus 7-8 aylık tüketim devresine girer.
Diğer bir mevsimlik hareket de Yörüklerin hareketidir. K oyun
sürülerinin gıdasını temin için sadece meraları ve ormanlık alanları
kullanan yörüklerin hareketinin tek sebebi vardır, sürüsüne en iyi
yaylım ı bulmak. 400 metre yüksekliğindeki Maraş ovasından 20002500 metre yükseklikteki dağlara kadar dikey olarak gelişen ve iklim
şartlarının fenalaşması ile ters yönde çıkış noktalarına dönerek son
bulan hareketler, bilhassa Maraş için çok önemlidir. M araş’m yün,
yağ, peynir, yoğurt ve süt ihtiyacının tamamını yörükler karşılar. Bu
nedenle de eskiden beri yörükler Maraşın önemli bir gıda problemim
halleden topluluklar olarak kabul edilmişlerdir. Nüfus sayımlarının
Ekim ayında yapılması bu durumun açık olarak anlaşılmasına ve
değerlendirilmesine imkân vermemektedir.
NÜFUS Y O Ğ U N L U Ğ U
M araş’ın nüfus yoğunluğu Türkiye’ye ait ortalama değerlerin
altında yer almaktadır. M araş’m aritmetik yoğunluğu 1965 sayımı na
göre kilometre kareye 31 kişidir. 1970 sayımına göre ise 36 kişidir. Bu
yıllara ait Türkiye ortalamaları 41 ve 46 kişi/km2 olarak tesbit edil
miştir. (Harita: 5) Maraş merkez ilçesi için 1965 sayımında 45 kişi/
km 2olan değer 1970 yılında 60 kişi /km2ye yükselmiştir. A ynı yıllarda
kır nüfus yoğunluğu 1965 te 30 kişi/km2, 1970 yılında da 32.5 kişi/km2
dir. Görüldüğü gibi kır nüfus yoğunluğundaki artışın çok az olmasına
ve Türkiye ortalamasının çok altında değerler göstermesine rağmen,
şehir yoğunluğundaki değerlerin Türkiye ortalamasının da çok üs
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tünde olması köyden şehire olan akının ne kadar belirli olduğunu gös
termektedir. M araş’ın Fizyolojik ve Tarım sal yoğunlukları da Türkiye
yoğunluklarının bir hayli altındadır. 1965 sayımına göre
Fizyolojik yoğunluk
Türkiye
Maraş

Tarımsal yoğunluk

153 kişi /km2
73

”

125 kişi/km2
55,6

”9

Maraş yoğunlukları Türkiye ortalamalarının yarısı kadardır.
Bu durumda en büyük etken tarım alanlarının çok geniş olmasıdır.
Maraşm tarım alanları 6790 km 2 lik bir genişliktedir ki bu il yüzöl
çümünün % 46.5 i kadardır. Bilhassa tarımsal yoğunluğu bulmak
için il nüfusunun 1 /3ü kadar olan şehir nüfusunun toplamdan çıka
rılması değerlerin düşük olmasına sebep olmaktadır. Halbuki şehir
nüfusu içinde çiftçi nüfusun bir hayli kabarık olduğu da bir gerçektir.
x9 7 ° yi!ı sayımına göre hesaplanan yoğunluklar ise şöyledir. Fizyolojil
yoğunluk 87 kişi/km2ve Tarımsal yoğunluk 60.5 kişi/km2 dir. Görükdüğü gibi fizyolojik nüfus yoğunluğun daki 14 kişilik artışa mukabil,
tarımsal yoğunluktaki artışın 5 kişi olması kırsal alanda nüfusun bir
hayli ağır arttığını göstermektedir. Tarım alanlarındaki bu tenhalığa
rağmen kır nüfusunun şehire akın ediş nedenleri daha önce belirtil
mişti.
N üfusun Ö zellikleri

Maraş nüfusunu cins ve yaş durumlarına göre incelersek, bilhassa
1927 den bu yana önemli değişikler olduğu anlaşılır. Önce kır ve şehir
nüfusu arasındaki oranı belirtelim. 1927 den 1955 sayımına kadar
Maraş nüfusunda kır ve şehir oranları arasında pek büyük farklar
görülmez. 1927 yılında % 81 olan kır nüfusuna karşılık şehirli oranı
% 19 dur. A ynı oranların 1955 te de görülmesi bu yıllar arasında şe
hirleşmenin az, kırdan şehire akının da belirsiz olmasındandır. 1955
ten sonra şehirleşmenin artması neticesi şehir oranın da bir artma kır
oranın da bir düşme belirmiştir, i960: K ır nüfusu % 78 şehir nüfusu
% 22, 1965 te K ır % 76, şehir % 24 ve 1970 sayımında ise K ır nüfusu
% 70 Şehir nüfusu % 30 oranına yükselmiştir. K ır ve şehir nüfuslarını
yaş gruplarına göre ele alırsak.
9 T an o ğ lu (A)- Nüfus ve Yerleşm e. îst. Ü niv. E d. Fak. Goğ. Ens. Yay. N o : 45 Sayfa: 182
1966-îstanbul.
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% 86 sı
% 84
% 8 3 ü kırsal alanlarda bulunmakta,
bu nispet

“ 19
”
% 77
20 - 24
”
% 77 ye düşmektedir. Daha sonraki
yaş gruplarında artarak 60 ve yukarı yaşlarda % 84 ü bulmaktadır.
Bu durumu şu şekilde izah edebiliriz.
15

1 - o - 15 yaş grubunda nüfusun kırlarda çok olması doğum
kontrolünün şehirde daha yaygın olmasından,
2 - 1 5 - 2 4 yaş gruplarının şehirde daha yüksek olması da en
verimli yaş basamağı olan bu kitlenin orta öğretim, iş bulma ve asker
lik çağı nedeniyle köyden ayrılmasındandır.
Cins durumlarına göre nüfusu incelersek, 1935 ten 1945 e kadar
M araş’ta kırsal alandaki kadın oranının Türkiye değerinin altında
olduğu, şehirde ise daha fazla olduğu göze ça rp a r.10 Maraş kadın
nüfusundaki azlık daha sonraki yıllarda dışardan gelen nüfustaki
kadın oranının fazlalığı neticesi ortadan kalkmıştır. (Bak. Cins ve yaş
grupları grafiği).
K ır

N ü f u s u

K a d ın oram

Şehir

100 er. düş. kad.

K a d ın oranı

N ü fusu

100 er. düş. kad.

Y ıllar

1935 1940 1945 1935 1940 1945 1935 1940 1945 1935 1940 1945

T ürkiye

5 1.7 5 1 .2 50 .8

—

105

103 48.1 4 6 .3 4 6 .4

M araş

49 .7 5 0 .0 49 .2

98

100

97 4 9 .7 48.1 4 8 .3

—

86

87

98

93

94

“ 1950 sayımına göre Maraş’ta bulunan ve başka ilde doğmuş
olanların sayısı 111.000 dir. Fakat Maraş’ a gelen kadınların sayısı
115.000 olduğu halde ayrılan erkeklerin sayısı 4000 dir. Bu durumun
kesin bir izah tarzı bulunamamıştır.” 11
1965 yılı neticelerine göre ise durum şöyledir. K ır yerleşmelerinde
kadın oranı % 49.89, şehir yerleşmelerinde % 47.76 dır. Görüldüğü
gibi şehir nüfusundaki kadın oranı son yıllarda daha düşüktür. Bunun
da nedeni köyden şehire olan akında erkeğin daha fazla yer almasıdır.
10 T üm ertek in (E)- T ürkiyede K a d ın ve Erkek N isbetinin Dağılışı. İst. Ü niv. Goğ. Enst,
Dergisi C ilt: V Sayı: 9 1958-Istanbul.
11 Cillov (H )- A .g.e. Sayfa: 434.
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Maraş nüfusunu okur yazarlık yönünden tahlil edersek, nüfusun
diğer özelliklerinde olduğu gibi yine Türkiye ortalamalarının altında
yer aldığını görürüz.
Okum a-yazm a bilen bilmeyen
Türkiye toplam nüfus okur-yazar oranı: % 48.72
% 51 .19
Maraş toplam nüfus okur-yazar oranı:

% 32.66

% 67.28

Okum a-yazm a bilmeyen oranının yüksek olmasının cinsler ara
sındaki ayrımda daha da acı bir durumda olduğunu aşağıdaki cetvelde
tespit edebiliriz.
K adın

Er kek
ok.yaz. bilen

bilm eyen

ok. yaz. bilen

bilm eyen

T ürkiye toplam ı

% 6 4 .4

% 3 5 .8

% 32.82

% 67.11

K ır N üfusu

% 54.61

% 4 5 .2 9

% 22.9 2

% 77.02

Şehir N üfusu

% 79.41

% 2 0 .5 0

% 52.2 9

% 4 7 .6 4

M a raş T oplam ı

% 50.31

% 4 9 .6 2

% 14.64

% 85.31

K ır N üfusu

% 43.91

% 5 6 .0 4

% 10.03

% 89.9 3

Şehir N üfusu

% 6 8 .5 4

% 31.3 3

% 2 9 .1 8

% 70.79

Görüldüğü gibi erkek nüfusta Türkiye ortalamasına yakın değer
ler bulm ak12 mümkün, fakat kadın nüfusta % 10 a kadar düşen okuma
yazm a bilen oranı Türkiyenin ortasında her türlü imkâna sahip bir
ilim izin eğitim alanında bile ne kadar ihmal edildiğini göstermeye
yeter sanırız. Son yıllara kadar bilhassa kız çocukları ve kadınlar üze
rinde bir baskı unsuru olarak kullanılan aşırı taassubun da bu sonucu
etkilediğini belirtmek yerinde olur. K adının tarım işçiliği dışında her
türlü çalışma yapmasının ve okula gitmesinin günah sayıldığı bölgede
bu durumun normal olduğunu kabul etmek zorundayız.
Son olarak Maraş nüfusunun meslekler bakımından dağılışını
ele alalım. M araş’ ta ana ekonomik faaliyet tarım ve hayvancılıktır.
Son yıllarda atölye ve im alât sanayisindeki gelişmeler yanında inşaat
işçiliği de bir hayli nüfus çekmektedir. 1965 sayımına göre çalışan
nüfus 175.966 kişidir. Y an i Maraş nüfusunun % 42 si belirli işlerde
çalışmaktadır. Faal nüfusun 100.803 ü erkek, 75.163 ü kadındır. K adın
nüfusun hemen hepsi (74.050) yani % 98.5 i tarım ve hayvancılık
12 T ürkiye istatistik Yıllığı. 1968 Sayfa: 42-43 B. D. I. Y ay. 580 1969-A nkara.
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alanında çalışmaktadır. Geriye kalan ıooo kadar kadın sosyal hizmet
ler ve belirsiz işlerde çalışmaktadır. Erkeklerin ise 78.209 u yani %
77.60 1 tarım ve hayvancılık alanında % 21 inşaat sanayisinde geriye
kalan % 3 lük bir kısımda im âlat sanayisi, taş ve maden çıkarmakta
çalışmaktadırlar^.13
Faal nüfusun çalıştığı alanlarda kır ve şehir nüfusuna göre bir
ayrım yapılırsa, tarım ve hayvancılık alanında çalışan şehir nüfusunun
3.923 ü erkek 215 nin kadın olmasına karşılık, bu alan da çalışan kır
nüfusu 74.286 sı erkek, 73.835 i kadındır. M araş’ta şehirli kadınlar
genellikle hiç bir işte çalışmazlar. Aradaki büyük fark bundan ileri
gelmektedir, im alât sanayisinde çalışan 6.222 kişinin 5.000 i, inşaat
sanayisinde çalışan 2129 kişinin 1150 si şehirli nüfustur, inşaat işçili
ğindeki eşitliğe rağmen imalât sanayisindeki şehirli nüfus fazlalığının
sebebi, imalât işçiliğinin devamlı olması nedeni ile mevsimlik olan
inşaat işçiliğine şehirli nüfusun rağbet etmemesidir. 1970 sayımının
ayrıntılı neticeleri belli olduğunda, 1965 ten sonra olan büyük
artışın hangi faaliyet kollarında çalıştığını saptamak mümkün ola
caktır.
SONUÇ
Son beş yıla kadar gerek insan gücü, gerekse bu gücü etkili kılan
sermaye ihracı bakımından şanssız devreler geçiren Maraş, gelişmeye
başlayan endüstri hareketi sayesinde bu iki önemli ve birbirini tamam
layan etkeni bünyesinde alıkoymayı başarmıştır. Yatırım imknâlarmın
artması ile ucuz işçilik imkânının bir arada bulunması hem yatırım
sahiplerinin başka illere gitmelerini durdurmuş, hemde M araş’tan
diğer şehirlere olan işçi göçünün yönünü şehire çevirmiştir. Bu yöne
lişte şüphesiz tarım alanlarının da rolü büyüktür. Fakat tarım alan
ları toplu yerleşmeye müsait olm adığından şehir tercih edilmektedir.
Sümerbank tarafından işletilen Pamuklu Dokuma Fabrikası haricinde
özel teşebbüs tarafından yapılan U n fabrikaları, Çeltik ve Zeytin yağı
fabrikaları yanında son yıllarda pam uk tohumunu değerlendirmek
için kurulan M argarin yağ fabrikaları hem ekonomik yönden hemde
iş sahasının çoğalması yönünden önemli yatırımlardır. 1963 yılından
beri bir Alm an heyeti ile beraber araştırmalar yapan M .T .A . Ensti
tüsü ve T . K öm ür işletmeleri Elbistan ve Afşin ilçeleri arasında re
zervi 1 milyar tonun üzerinde tahmin edilen ve hemen toprak yüze
13 G enel Nüfus Sayım ı 1965. Sayfa: 573-581.
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yinden çıkartılabilecek olan zengin Linyit kömür yataklarını tesbit
etmişlerdir. Isı değeri 5.000 K K alori olan kömürün işletilmeye baş
lanması ile hem yeni ve devamlı işçi isteyen bir iş sahası açılmış olacak
hemde Maraş ve çevresinin kalkınmasında şiddetle ihtiyaç duyulan
enerji problemi fazlası ile halledilmiş olacaktır. Bu imkânların yerinde
değerlendirilmesi, Maraş gibi birçok Doğu ve Güneydoğu şehirlerininde kalkınmasında yararlı olacak kanısındayız. Bu kalkınmanın
daha çabuk ve etkili olabilmesi için M araş’ta çok düşük olan okumayazm a bilen oranının kısa zamanda ele alınacak tedbirlerle yüksel
tilmesi gereklidir, düşüncesindeyiz.
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