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' Ö N S Ö Z

Yenipazar benim doğduğum ve çocukluğumu geçirdiğim ilçe'dir. 25 Mayıs 
1965 tarihinde Yenipazar'ın Eğridere köyünde doğdum. İlkokulu bu köyde oku
dum. Beşerrve İktisadî Coğrafya dalında Yüksek Lisans tezi hazırlamam gerekti
ğinde gözlemlerim ve önbilgilerime, coğrafi bilgilerimi de ekleyerek "Aydın iii 
Yenipazar ilçesi Monoğrafyası" tezini hazırlamaya karar verdim. Deniz Bilimleri 
ve Coğrafya Enstitüsü Müdürü, Danışman Öğretim Görevlisi değerli Hocamız 
Prof. Dr. Selâmi Gözenç'in oluru ve tavsiyesi doğrultusunda bu tezi hazırladım.

Tezi hazırlarken Yenipazar merkezi ile tüm köylerini ayrı ayrı gezdim. İlçede 
Kaymakam, Belediye Başkanı, Milli Eğitim Müdürü, Mal Müdürü, Ziraat Müdürü 
ve Nüfus Müdürü ile bizzat görüştüm; gerekli bilgi ve dokümanları aldım. Köyler
de ise başta muhtar olmak üzere köyün yaşlılarına müracaat ettim. Aydın Bayın
dırlık Müdürlüğü ile işbirliği yaparak 1/100.000 ölçekli Yenipazar Topografya ha
ritasını çizdim. Meteoroloji İşleri Genel Müdü/iüğü ile yazışma yoluyla ilçenin ikli
mi ile ilgili bilgileri aldım. Bu konuda Sultanhisar Meteoroloji istasyonunda da ek 
bilgiler aldım. Bazı konularda Deniz Bilimleri - Coğrafya Enstitüsü Kütüphanesi
nin zengin kitaplığından yararlandım. Özelikle Kütüphanemizde çalışma yapar
ken Evliya Çelebı'nin "Seyahatname" adlı ünlü eserin "Musul - Hicaz - Anadolu" 
adlı 9. Cildın’de Yenipazar'ın tarihçesi konusunda ortaya çıkardığım konular, bu 
konuda bir yenilik ve orjinallik taşımaktadır.

Elimizdeki imkânları zorlayarak bilgi, tablo, şekil (grafik) fotoğraf ve haritalar
la hazırlamaya çalıştığım bu tez iıçem için faydalı olacağını ümit ediyorum.
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GİRİŞ
Yüksek Lisans tezi olarak hazırladığım bu çalışma, coğrafi bütünlüğe bağlı 

üç ana bölümden oluşmuştur. Bunlar, İlçenin Fizikî Coğrafyası, Beşerî ve Ekono
mik özellikleridir!

Yenipazar ilçesi Monoğrafyası'nı hazırlarken Maden Tetkik ve Arama Enstitü
sünün 1/100.000 ölçekli topoğrafya haritası üzerinde çalıştım. İlçenin nüfus, 
ulaşım v.b. özelliklerini bu haritaya yansıttım. Tez çalışmalarının temel öğelerin
den birisi haritadır. Bu çalışmada haritaya önem vermekle beraber, haritadan da
ha çok gözlem ve araştırmalarıma yer verdim.

Yenipazar'ın iklimi ile ilgili tüm bilgileri Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 
(Ankara) temin ettim. Bu bilgiler ışığında tablo, grafik ve şekiller (rüzgar gülü gi
bi) çizdim. Coğrafi izahlarını yaptım.

Bu çalışma sırasında arazi çalışmaları ve geziler yaptım. Ilçe'nln tüm köylerini 
dolaştım, yetkililerle görüştüm. Tez için gerekli fotoğrafları çektim ve hazırladım.

"Aydın ili Yenipazar ilçesi Monoğrafyası" tezini hazırlarken kütüphane ça
lışmalarına yeterli önemi verdim. Bunun sonucu olarak Deniz Bilimleri ve Coğraf
ya Enstitüsü Kütüphanesinde birçok eserden yararlandım. Bu eserlerin en dikka
te değer olanlarından biri "Seyahatname" oldu. Bu kitabın 9. cildi Anadolu - Suri
ye -Hicaz bölümünde Evliya Çelebi'nin Yenipazar’ın geçmiş tarihini aydınlatan bil
gileri buldum.

Bu çalışma harita, grafik, tablo, resim yanında bibliyografik çalışma ile ta
mamlandı. Faydalı bir çalışma olduğuna inanıyorum.





C O Ğ R A F İ KONUM

Yenipazar ülkemizin Ege Bölgesi'nde, Batıanadolu Bölümü sınırları içersinde 
yeralan Aydın iline bagiı bir ilçedir. Aydın'ın 41 km. güneydoğusunda yeralan 
Yenipazar Nüfus ve yüzölçümü yönüyle Aydın'ın diğer ilçelerinden küçüktür. 
180 km2'lik yüplçüm e sahip Yenipazar'ın toprakları Büyük Menderes Havzası'nın 
orta bölümünde yeralır. Bu arazi güneyde, Madran Baba dağları (1792 m.j'nın 
kuzeye doğru ormanlarla kaplı yamaçları ve Büyük Menderes'in aktığı yatağa ka
dar uzanan alan ise, ovalık düz alandan meydana gelmiştir.

Yenipazar ilçe merkezinin denizden yüksekliği 56 m.'dir. Yine ilçe merkezi 
37°48' kuzey enlemi ile 28° 12' doğu boylamının kesiştiği noktada yeralır.

Yenipazar'ın sınırlarına gelince: Kuzey'den Sultanhisar ilçesi, kuzeydoğudan 
Nazilli, doğudan Bozdoğan, güneyden - güneybatıdan Çine, batıdan ise Aydın 
merkez ilçeye bağlı Dalama Bucak (Nahiye) merkezinin toprakları ile çevrilidir.

Yenipazar'ın özel konumunun önemli bir özelliği de, Batıanadoluda yeralan 
denize dik - birbirine paralel Horst - Graben (yükselti - ova) topografyası üzerinde 
yeralmasıdır. Ilçe'nin güneyinde eski kütleye ait Menteşe dağlık kütlesinin kuzey 
duvarını oluşturan Madran Baba dağları yeralır. (1792 m.) Ilçe'nin yandan fazla 
arazisi bu dağların kuzey yamaçları üzerindedir.

Yenipazar 8 km. uzunluğunda asfalt bir yolla kuzeyde Aydın dağlarının gü
ney eteklerini doğu - batı doğrultusunda çevreleyen Aydın - Denizli - Afyon kara
yolu' (E-23) na bağlanır. Ülkemiz'in ilk demir yolu olan Aydın - İzmir demiryolu 
da aynı yerde E-23'e paralel olarak uzanmaktadır. Yenipazar’ın 8 km. kuzeyinde
ki bu kavşak noktası ve çevresine "Devrant" denilmektedir. Burada tren istasyonu 
yoktur. Bu noktanın 1 km. batısında Sultanhisar, 1.5 km. doğusunda Atça istas
yonları yeralır.

Büyük Menderes Irmağı Yenipazar'ın 1.5-2 km. kuzeyinde doğu - batı yö
nünde Menderesler (S) çizerek akmaktadır. Yenipazar'ın kuzeydoğusunda Don
duran ovasında güneyden gelen Akçay suyu Büyük Menderes ile birleşir. Akçay 
kolu ile birlikte Büyük Menderes ırmağının suyu bir hayli artar. Yenipazar’ın gü
neyinde dağlar arasında yeralan vadilerin bir olukla Yenipazar ilçesinden geçen 
kısmı Kocadere'dir. Kocadere ile Dereköy - Hamzabalı arasındaki "Gedıve" deresi 
sadece kışın akan küçük derelerdir.

Yenipazar'ın dağlık kısmında güneyde güneydoğu - kuzeybatı yönünde uza
nan, yılın on ay gibi uzun bir süresinde akan Madran çayı vardır. Yazın kısa hır 
süre (iki ay) bu çayda akım durur, çukur göletlerde sular, göller oluşturur.

Yenipazar Büyük Menderes'in güneyinde yeralmaktadır. Büyük Menderes'in 
kuzeyinde yeralan ve E-23 Karayolu ile İzmir - Aydın - Denizli demiryolunun geç
tiği Ortaklar, Germencik, Incırlıova, Aydın, Umurlu, Köşk, Sultanhisar, Atça, Nazil
li ve Kuyucak'a göre Yenipazar ulaşım yönüyle yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle 
Yenipazar'da ekonomik ve beşerî hayat uzun seneler gelişememiştir. Günümüz-
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¡eşme birimleri ise Aydın merkezli bir banliyöyü oluştururlar. Yenipazar bu siste
me 8 km. güneyde ve doğal bir engel olan Büyük Menderes'in gerisinde yeral- 
maktadır. Yenipazar üç önemli köprü ile kuzeydeki bu banliyö sistemine bağla
nır. Bunlardan birisi ve en önemlisi Yenipazar'ın 4 km. uzağında (kuzeyde) yera- 
lan Büyük Menderes köprüsüdür. İkincisi DondurarVın kuzeyinde uzun seneler 
kayık geçidi olarak kullanılan alanda kurulan yeni köprü, üçüncüsü Aydın'ın gü
neyinde Baltaköy'e yakın bir alanda kurulan köprüdür. Son yılarda ise Dalama- 
Köşk arasında yine Büyük Menderes ırmağı üzerinde kurulan köprüde Aydın’a 
ulaşımda önemli bir rol üstlenmiştir.

S U L T A N H İ S A « ATÇA

B O Z D O Ğ A N

0:1 /100,000

H A R İT A  I :  YENİPAZAR'IN TOPOGPAf'YA HAKIIASI





J E O M O R F O L O J İK  Ö Z E L L İK L E R

Yenipazar'ın yeryüzü şekillen (topoğrafik yapısı) iki temel karakter gösterir:

1. İlçenin kuzey sınırını çizen Büyük Menderes Irmağı ile Direcik, Donduran, 
Yenipazar, Alhan, Dereköy, Çulhan ve Hamzabali yerleşim birimleri arasında ka
lan alüvyal topraklarla kaplı düz ova bölümü.

2 . İlçenin güneyinde Madran Baba dağları' (I 792) nın kuzey etekleri üzerin
de yeralan orta yükseklikte dağlar ve aralarındaki küçük vadi yataklarından olu
şan engebelik dağlık bölüm.

Şimdi bu iki bölümü ayrı ayrı ele alıp inceleyelim.

OVA BÖLÜMÜ

Yenipazar'ın düzlük alanlarından oluşan ova bölümü en doğuda Direcik - 
Alamut köylerinin sınırlarının kesiştiği noktadan başlar. Bu nokta Yenipazar, Na
zilli ve Bozdoğan ilçe sınırlarının kesiştiği nokta olup Yenipazar ovasının doğu sı
nırıdır. Ova'nın kuzey sınırı doğal bir sınırla, Büyük Menderes'in aktığı yatakla sı
nırlanmıştır. Büyük Menderes aynı zamanda tüm ilçe sınırlarının kuzey sınırını 
oluşturur. Ova bölümünün güney sınırı Madran Baba dağlarının kuzey etekleri
nin Alamut - Direcik sınırlarından başlayarak.toatıya doğru geçtiği ve Hamzabali 
köyünün batısında Keçelci mahallesi ile .Dalama'ya bağlı Alanlı köyü arasına ka
dar devam eden ova - dağ kesişimin! oluşturan çizgidir. Ova bölümünün batı sı
nırı ise Alanlı - Hamzabali köyleri arasından kuzeye doğru dik bir şekilde devam 
eden ve Sultanhisar'ın Salavatlı kasabası aşağısında Büyük Menderes'e birleşen 
bir sınırdır.

Yenipazar'ın toplam arazisinin 2/5'ini ova bölümü meydana getirir. I 8.000 
hektar arazinin 7.024 hektarı ovadır. Yenipazar'ın ova bölümünün kuzey - güney 
genişliği ortalama 7 km.dir. En doğusu ile en batısı arasındaki mesafe ise 19 km. 
kadardır.

Kış aylarında taşıdığı fazla alüvyal taşıyan suların taşması sonucu oluşan ka
lın bir alüvyal örtü ile kaplı olan Büyük Menderes ovası Çukurova'dan sonra en 
önemli pamuk yetiştirilen ovadır.

Yenipazar'ın ova kısmı yöre halkınca adlandırılan şu bölümlerden oluşur:
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Delikli kuyu 
Acı kuyu 
At korusu 
Çağıllar 
Ortasi ovası 
Muslukbaşı 
Adalı karaağaç

Ekiz (ikiz) Karaağaç
Turçun kavşağı
Karayer
Köklük
Kargalık
Hayıtlı orman
Eğri Azmak

El





Akgül
Menderes
Akıntı
Ormandlbi
Kabakavruk
Sığıryolu

Azmak 
Bozova . 
Kocabuk
Fidan Karaağacı
Sazlık
Koflaz

Yenipazar'ın ova bölümünün en geniş yeri Hamzabali ve Dereköy köylerinin 
kuzeyinde kalan alandır. Bu alanda Büyük Menderes ırmağı iyice kuzeye yönelir 
büyük bir ters " 2 " çizer. Bu ters " 2 "nın kuzey kıvrımı Sultanhısar ilçesinin batı
sında Çiftekahveler mevkiine yakındır. Bu büklümün güneyinde en büyük ıkı ova 
Köklük ve BozQva'dır. Bu kısmın genişliği 10 km.'ye yakındır. Büyük Menderes ile 
ova kısmının daraldığı yerler ise Direcik ve Donduran köyleri arasında Akçay'ın 
Büyük Menderes'e birleştiği kısım ile Yenipazar'ın batısı Alharı köyü kuzeyinde 
Menderes güneye yaklaşmıştır. Donduran ve Yenipazar arasında ova orta geniş
liktedir.

Büyük Mendeıes ovasında doğal olarak oluşmuş göl yoktur. Sonradan Bü
yük Menderes'in büklümlerim koparması sonucu (Menderes) oluşmuş alüvyal set 
göllerine nadir rastlanır. Bu tür göller çok küçük olduğundan zamanla koruyabil
mektedir. Halen Saz-lık ovasında yeralan Sazlık gölü bu şekilde oluşmuş set gölü
dür.

D A Ğ L IK  B Ö L Ü M

Dağlık engebeli bölüm Direcik - Donduran köyleri, Yenipazar, Alhan. Çul
han, Dereköy ve Hamzabali köylerinin yerleşik olduğu dogu - batı eksenindeki 
ova yerleşim yerlerinin bulunduğu noktadan başlar. Aralarında 3 - 4 km. kadar 
uzaklık bulunan bu yerleşmelerin önemli bir özelliği dag - ova kesışımınde kurul
muş olmalarıdır. Yenipazar'ında aralarında olduğu bu yerleşmelerde meskenlerin 
bir kısmı ovada (düzde) bir kısmı da dagm başlangıcında kurulmuştur. Bu yerleş
meler sırtını Madran dağı' (1 792) nın kuzey kısmına yaslamışlardır. Dag kısmı bu 
noktadan güneye doğru hemen yükselir.

Doğu'da Direcik ve Donduran köylerinin güneyinde Hatun yaylasına doğru 
artan diklik Köseler mahallesinin üst kısmında azalır, Koyuniar'a giden yol boyun
ca fazla eğim görülmez. Alıoğulları köyüne doğru ise hafif bir diklik devam eder. 
Köseler mahallesi - Hatun yaylası üzerinden Yenipazar'a doğru çizilecek bir profil 
ilçenin en dik profilini oluşturur. Bu diklik Yenipazar'ın batısından Alhan, Çulhan 
ve Dereköy'un gerisine kadar azalır. Hamzabalı'nın güneyinde ise tekrar artar. 
Hamzabalı'nın hemen gerisinde Yaylacık tepesi yeralır.

İlçenin en dik olan Yenipazar - Hatunyaylası - Alıoğulları koyu (yazlık evler 
alanı) ve Kalıca tepesi (1250 m.¡'nın doğusu Akçay vadisine çok yüksek bir eğim
le ınen sırtlardan oluşmuştur. Bu sırtların Akçay vadisine ulaştığı alanda Alamut, 
Kavaklı, Osmaniye ve Kılavuzlar gibi köyler vardın Kalıca tepesinin gerisinde ise 
Güney koyu ve Kunduzlar mahallesi yeralır. Bu yerleşmeler Bozdoğan’a bağlıdır. 
Yenipazar'ın dogu ve güneydoğu sınırını çizerler.

Yenipazar'ın güneyinde çok dik ve parçalı bir özellik gösteren bu alanda ula
şım, ticaret ve yerleşme gibi beşerî - İktisadî özellikler araziden olumsu? etkilen-



f



mistir. Bu yüzden buradan Yenipazar ve Nazilli'ye sürekli göç olmuştur. Buradaki 
köyler bu yüzden az nüfusludur. Karaçakal 198, Koyunlar, 352, Alioğulları 249. 
Alioğullar köyünün kışlık yerleşme yeri çok diktir; yazın yayla evlerine çıkarlar. Ka
raçakal ise mahalleler şeklindedir.

Buradaki tepeler şunlardır; Sığırtepe 200 m. Çorlantepe 372 m. Hatunyayla- 
sı 750 m. Çatal Menengiç (Yataklı sırtı) 1020 m. Dömen tepe 1000 m. Kalıca 
1250 m.

Yenipazar - Alhan - Çulhan ve Dereköy'ün güneyinde yer alan ortadaki bö
lüm bu köylerden İtibaren güneye doğru hafif ve meyil İle yükselir. Dereköy ve 
Çulhanın güneyindeki Çıkrıkalanı ve Ormanlar'dan Karacaören önlerine doğru 
ise diklik artar. Bu kısımda yeralan Çakal tepe 350 m. Soğuktaş tepesi 684 m. 
Buğdaygediği 716 m. Demir tepesi 745 m. Ketenkaya 1 250 m. yükseltide yeralır.

rpk,parçalı olan bu dağlar arasında kış aylarında 30 - 35 gün! iik tık ı .'-¿a 
Ç sah ip  m evs im lik  , küçük ; dereler vardır. Bunların en büyüğü Karaca- 
örerı'ın kuzeyindeki Paşa. , uır. Ayrıca Ormanlar çayı ve Sası deresi de bu tür
den derelerdir. Daha güneyde yılın yaklaşık on ayında akan sürekli akarsu diye
bileceğimiz Madran çayı vardır. Bu çayın üst kısmı Kavacık mevkiinde Yenipa
zar'ın sınırına ulaşılır.

Dereköy'ün batısında Gedive deresi yeralır. Bu dere Sası deresi ile Çavdar 
köyünün doğusundan gelen derenin birleşmesi ile oluşur. Bu dere de yılda an
cak 30 gün kadar akar. Gedive deresi ile Hamzabali köyü arasındaki saha güne
ye doğru büyük bir diklik gösterir. Boncukîukavak ve Yaylacık mevkilerine gelin
diğinde egım hafifler. Eğrldere köyününün kuzeyinde ve batısında ise yükselti 
tekrar artar. Yaren (Yaran) dağı 750 m. yüksekliğe sahiptir. Bu dağın doğusunda 
Eğrldere köyü adını aldığı bir dere yatağı üzerinde yeralır; batısında mahalleler 
şeklinde Çavdar köyü vardır. Eğridere'nin güneyine doğru Kavacık tepesi 690 m. 
Kıyarbeleni 720 m. yüksekliğe ulaşır. Kıyarbeleni tepesi ile Paşaköy'ün yakınından 
geçen Paşaçayı yeralır. Bu çay Karacaören taraflarından gelir. Ancak sadece kışın 
akar. Paşaköy'ün bulunduğu alan 850 m. yükseklikdedır. Ermezarı tepesi 900 m. 
yüksekliktedir. Paşaköyü'nün güneyinde Madran çayı yeralır. Bu çayı yukarda an
latmıştık. Madran çayının güneyinde Katrancı, Yalnızevler, Hacıköseler köyü ve 
mahalleleridir. Bu köylerin hemen güneyinde Yenipazar sınırı sona erer.

Yenipazar ve çevresinin Jeomorfolojik yapısını kısaca şöyle belirleyebiliriz: 
Maden Tetkik ve Arama (MTA) Enstitüsünce hazırlanan 1/800.000 ölçekli Türkiye 
Jeolojik Haritasından elde edilen bilgilere göre arazinin (Yenipazar arazisi) 3. za
man teşekkülâtından olduğu anlaşılmaktadır.

Yenipazar'ın toprakları dağlık bir saha ile düz bir ovadan meydana gelmiştir. 
Bu saha I . zamanda oluşan menteşe eski kütlesinin kuzey etekleri ile, 3. zaman 
tektonik hareketleriyle kırılarak alçalmış bir graben olan Büyük Menderes vadisi
nin birbirine bitiştiği yerde yeralmaktadır.

Ova kısmı alüvyal bir örtü ile kaplı olurken, dağlık kütle genelde kristalin şist
lerden ibarettir. Ayrıca yine 1. zamanın mikaşist ve gnays, ender olarak da mer
mer tabakalarına burada rastianmaktadır.

Yenipazar ile Dalama'nın güneyinde, Çine çayı ile Akçay arasında kalan sa
hada Gnays ve mikaşistler çok yaygındır. Ayrıca bilhassa kenarlarda ve kuzeyde
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Neojen a.flörmanlarına rastlanır. Bu arızalı sahayı kuzey ve batıdan çevreleyen 
yamaçlar çok diktir. Fakat Akçay vadisinin batı yamaçlarında şerit halinde Neojen 
arazisinin uzandığı kısımlarda yamaç meyilleri nisbeten azalmaktadır. Bu dik me
yilli yamaçlarda yüksek yaylalar üzerinde doğan küçük dereler birbirine paralel 
olarak güneyden kuzeye doğru derin ve dik vadiler açmışlardır. Madran Baba 
dağlarının eteklerini kuzey ve güneyden daire şeklinde çevreleyen Gökçay ve 
Madran çayı büyük kırık hatlarına yerleşmişlerdir.

Yüksek yaylalar üzerinde yeralan Neojen alanlarında linyit serilerine de rast
lanmadadır. Gnays, mikaşist ve Paleozoik kalkerlerle aynı irtifalarda bulunan Ne
ojen arazisi üzerine eski kütleyi tesviye eden satıh (yüzey) bulunmaktadır.

4Böylece bu*yüksek yaylalardaki eski aşınma sathı (yüzeyi) üst Neojen'e aittir. 
Daha sonraları meydana gelen tektonik hareketler sonucunda bazı kısımlar çök
müş veya alçakta kalmış, diğer bazı kısımlar da yükselmiştir. Meselâ, çevredeki 
yüksek yaylalara göre aynı litolojik özellikleri taşıyan Madran Baba dağlık kütlesi
nin 800 - 900 metre daha yüksekte bulunmasını bu dag kenarlarındaki kırılmalar 
da ve kırık hatları boyunca ortaya çıkan yükselmelerde aramak icabeder. Nitekim 
Madran baba dağlarının üstündeki bu düzlüklerde de bunu te'yid edecek (doğ
ruluğun güçlendirecek) özellikleri görürüz.

Silisli arazinin geniş yer kaplaması toprakların verimini azaltmıştır. Dolayısıyla 
yüksek yaylalar, yerleşme bakımından oldukça tenhadır. Yüksek yayla ve dağlar 
ormanlarla kaplıdır. Belirli bir yüksekliğe kadar yamaçlar (750 m.) makilerle örtül
müştür. Köyler çoğunlukla dağlık alanın eteklerinde ve ovaya yakın yerlerde ku
rulmuştur. Arızalı sahaya ancak vadiler boyunca sokulmuş köyler yeralmıştır. Yay
laların üst kısımlarında köy yerleşmeleri hemen hemen yoktur, az sayıda çoban 
damlarına rastlanır.

Yenipazar'ın bulunduğu alan Menderes masifi üzerindedir. Menderes masi
findeki kayaçlar genellikle metamorfik kristalin kayaçlarıdır.

İlçenin güneybatısında yeralan çökmüş küçük havzalarda göl alanları teşek
kül etmiş, burada zamanla kömür oluşumu meydana gelmiştir. Bunun en güzel 
örneği Çavdar köyünün Çam mahallesi ile Dalama bucağının Kuloğulları köyü sı
nırındaki Çamlık mevkiinden çıkarılan linyit yataklarıdır. Bu kömürün kalori değe
ri bir hayli yüksektir.

Bu bölgede ayrıca az miktar da olsa ekonomik durumu olan Kuvars ve peld- 
spat yatakları da yeralmaktadır.

İKL İM
Yenipazar'ın özel konumu ve denizden uzaklığı bölgede hakim olan Akdeniz 

iklimi üzerinde bazı değişikliklere neden olur. En başta sıcaklık, Yenipazar'ın de
nizden uzak iç kısımlarda yer alması ve Madran dağının kuzeye bakan yönünde 
yeralması gibi önemli nedenlerle kıyıya göre değişir, kış aylarında hafif karasallık 
meyli gösterir. İlkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde de sıcaklık kıyıdan içeri





doğru artar. Kuşadası (ortalama sıcaklık değeri) 16.6°C, Aydın 17.7°C, Yenipazar 
1 7.2°C, Nazilli 1 7.4°C.

Yenipazar Ege Denizinden yaklaşık 100 km. kadar içerde, Menteşe dağlık 
kütlesinin kuzeyinde yeralan Madran Baba dağlarının kuzey eteklerinin Büyük 
Menderes ovası ile bitiştiği noktada yeralmaktadır. Denizden yüksekliği de 56 
metredir.

Yenipazar ve çevresinde birbirine paralel ancak denize dik uzanan dağlar 
arasından, denizin nemli ılıman etkisinin 150 km. kadar içerlere sokulabilmesinin 
sonucu olarak "Akdeniz iklimi" görülür. Asıl Ege bölümünde yeralan Yenipa
zar'da da tamamiyle Akdeniz iklimi hâkimdir. Yazları çok sıcak, kurak, kışları serin 
- ılıman ve yağışl'fdır. Kış mevsimindeki serin, yaz mevsimindeki "çok" kurak 
ilâveleri Yenipazar'ın özel konumu ve bakı şartlarının bir sonucudur.

Yenipazar ve çevresinin sıcaklığı yatay yönde Kuşadası - Aydın - Yenipazar - 
Nazilli, dikey yönde de Yenipazarın güneyindeki dağ köylerine doğru belirli bir 
şekilde artar - veya - azalır.

Yenipazar ve çevresiyle ilgli meteorolojik bilgileri genelde 8 km. kuzeyde ye
ralan Sultanhisar Meteoroloji istasyonundan alıyoruz. Yenipazar'da 1966 yılında 
kurulan küçük meteoroloji istasyonu sadece yağış değerlerini ölçen bir istasyon 
olarak çalışmıştır. Bu istasyonun verilerini de yağış bölümünde göreceğiz.

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz AÇjustos Eylül Ekim Kasım Aralık ORT.°C

1975 6.7 7.Û 1 2.3 1 5.4 19.5 23,7 27.5 26.0 23.8 17.3 1 1.6 7.6 16.6
1976 6.9 7.0 1 1.6 1 4.6 20.3 24.2 25.9 24.0 21.2 18.0 1 2.8 8.7 16.3
1977 7.5 10,2 10.9 15,1 21.9 25.4 27,8 26.9 21.6 15.0 14.3 8.0 17.0
1978 8.0 10.1 1 1.7 14.4 20.7 25.4 28.5 25,2 20.2 17.1 10.8 9.6 16.8
1979 8.5 10.5 1 2.3 14.8 19.4 24.7 26.3 25.8 23.2 17.1 1 2.8 9.1 17.1
1980 6.6 8.0 10.0 14.0 19.7 24.5 27.5 26.9 21.5 18.5 13.7 9.1 16.7
1981 7.5 8.1 12.2 15,2 18.4 25.4 26.5 26.6 22.6 20.2 10.5 11.7 17.1
1982 9.0 6.9 10.3 1 5.0 19.7 24.7 26.2 26.0 24.1 17.5 1 1.5 9.2 16.7
1983 5.5 6.0 10.9 16.4 20.8 23,7 27.2 25.7 22.2 16.8 13.8 10.0 16.5
1 984 8.4 9.8 10.7 13.7 21.6 25.0 27.3 25.0 23.1 1 8.7 1 2.8 ' 8,3 17.0
1985 10.1 5.5 1 1.5 16.2 22.1 25.0 27.7 27.3 23.1 15.8 14.2 9.1 17.3
1986 9.6 10.1 1 2.0 1 7.4 20.6 25.0 27.7 27.4 23.5 17.1 10.0 7.6 16.5
1987 8.8 9.4 7.7 13.9 19.6 25.8 29.0 26.8 24.5 17.3 1 1.7 8.8 16.9
1988 8.3 8.6 9.6 15.3 21 .7 25.9 30.5 27.4 22.9 17.3 9.5 9.0 17.1
1989 5.6 8.6 13.1 19.0 20.0 24.1 28.0 26,6 22.8 16.8 16.6 8,4 16,9
1990 5.6 9.2 13.2 1 5.8 20.8 25.3 28.0 26,7 22.1 18.8 14.2 10.0 17.1

ORT, 7,6 8.7 10.5 1 4.3 20.4 24.8 27.6 26.2 22.6 1 7.4 12.2 9.0 16.8

T A BLO  1: I 975-1 990 yılları arasında Yenipazar'da Aylara ve Yıllara göre 
ortalama sıcaklık değerlen

Yukardaki tabloda görülen sıcaklık değerleri Akdeniz ikliminin yıllık ortalama 
sıcaklık değerlerine çok benzemektedir. Yani "yazların sıcak olması" özelliği ay-





nen görülmektedir. Özellikle Temmuz ayı en sıcak ay olarak 27.6°C'ye sahiptir. 
Bunu 26.2°G ile Ağustos, 24.8°C ile Haziran ayları izlemektedir. Bu durumda en 
sicak mevsim (Temmuz - Ağustos - Haziran) yaz mevsimidir. Kış ayları ise (Aralık - 
Ocak - Şubat) ılıman özellik gösterir. En soğuk ayın ortalama sıcaklığı bile 
+7.6°C'dir. Bu da Ocak ayıdır. Ocak ayını +8.7°C ile Şubat, +9.0°C ile Aralık ayla
rı izler. Görülüyor ki kış mevsimi ılımandır. Ancak yükseklerde bakı ve yükselti far
kından dolayı lokal - yerel değişmeler görülmektedir. Genel olarak da kış mevsi
mi, Yenipazar'ın konumu ve bakı şartlarından dolayı daha batıdaki ve Akdeniz sa
hillerindeki alanlara göre daha serindir. Bu yüzden kışın yüksek kısımlarda don 
olayı sıkça görülür. Aşağı kısımlarda (ovada) ise daha çok kırağı görülür.

Yenipazar'ca sıcaklığın 0°C'nin altında o'dı yu günler;

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
7.4 3.6 2.2 - - - 0.8 4.2

TABLO  2: Yenipazar'da 1972-1 980 yıllarıarasında aylara göre sıcaklığın 0°C'nın altına düştüğü 
günlerin ortalaması toplam olarak ortalama 17.2 gündür.

İlkbaharda Yenipazar ve çevresinde henüz aşırı sıcaklıklar görülmemekle bir
likte ortalarda sıcaklıklar bir hayli yüksektir. Yazdan sonra en sıcak mevsim ise 
Sonbahar'dır. Yaz kuraklığında yetişen birçok endüstri bitkisi Sonbaharda hasat 
edilir. Pamuk, susam, incir ve üzüm gibi.

Yenipazar'da extrem - uç sıcaklıklar;

1975 1980 1985 1990
max°C min°C max°C m in°C max°C min°C max°C m in°C

Ocak 15.2 -2.0 19.2 -3.0 20.0 -0.2 1 7.8 -3.7
Şubat 19.8 -4.6 18.8 -3.0 20.5 -4.6 20.1 -0.7
Mart 27.2 -2.5 25.0 -5.0 23.2 -1.7 25.7 -0.4
Nisan 30.5 5.0 25.0 2.0 29.6 5.8 29.9 5.8
Mayıs 33.3 6.0 37.2 9.0 34.2 6.6 38.6 2.2
Haziran 38.0 1 1.8 39.0 11.1 36.6 13.6 38.3 8.1
Temmuz 40.6 14.0 43.3 1 4.5 40,4 12.6 39.2 1 7.9
Ağustos 37.6 14.3 39.0 1 5.5 40.4 15.6 38.4 16.5
Eylül 35.0 10.4 33.5 8.0 36.4 10.6 36.3 9.6
Ekim 32.0 4.5 33.5 6.0 33.3 1.7 34.2 5.0
Kasım 25.5 0.6 26.0 1.0 27.0 4.6 29,0 1.1
Aralık 17.6 -1.0 21.5 -1.5 .1.20.2 -0.6 20.1 -0.1

Yıllık En Y. 
Mod. 40.6°C -4.6°C 43.3°C -5.0°C 40.4°C -4.6°C 39.2°C -3.7°C

TABLO  3: Yenipazar'da extrem (uç) değerler

Yenipazar'a ait extrem (uç) sıcaklık değerlerini gösteren Tablo-3'teki bilgiler 
incelendiğinde 1975 - 1980 - 1985 - 1990 yıllarına ait beşer yıllık arayla alınan 
değerlerden maximum değerlerin hemen tamamı Temmuz ayında toplanmıştır. 
Minumum değerler değişmekle birlikte Ocak - Şubat aylarında görülmektedir.
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Extrem değerlerin uzun yıllar ortalamalarına bakıldığında Ege denizi kıyısın
da yeralan Kuşadası'ndan içerlere doğru farklılıklar ortaya çıkar. Buna göre Kuşa
dası - Aydın - Yenipazar ve Nazilli'nin extrem ve ortalama sıcaklık değerleri söyle
di r;

MİN.°C MAX°C ORT.°C
KUŞADASI -7.7 41 .5 16.6
AYDIN -1 1.7 43.0 1.7.7
YENİPAZAR -13.6 42.0 1 7.2
NAZİLLİ , -15.1 42.8 I 7.4

?
TABLO  4: Ege denizi kıyısı ile Nazilli arasında extrem ve Ort. sıcaklık

Bu tabloda görülen en önemli özellik bilhassa kış aylarında kıyıdan içerlere 
doğru gidildikçe sıcaklığın giderek düştüğü ve yavaş yavaş "karasallaşma" belirti
lerinin ortaya çıkmasıdır. Kuşadası İle Yenipazar arasında -6.5°C sıcaklık farkı var
dır. Bu fark Yenipazarın özel konumundan kaynaklanmaktadır. Yenipazar kıyıdan 
bir hayli İçerde (100 km.) Madran dağlarının kuzeye bakan eteğinde yeralmıştır. 
Aydın denize daha yakın olmasına rağmen Yenipazar'dan daha fazla ortalama sı
caklığa sahiptir. Bunun temel nedeni bakıdır, Yenipazar dağın kuzeye bakan yö
nünde daha az sıcaklık alırken, Aydın güneye bakan yönde yeraldığından daha 
fazla sıcaklık almaktadır. Yaz aylarında kıyı ile iç kısımlar arasında sıcaklık yönün
den kışın olduğu kadar büyük farklar görülmez. Bunun temel nedeni, yazın öğ
leden sonraları denizden içerlere doğru esen yörede "deni2yeli" denilen imbat 
rüzgârıdır. Topoğrafik yapıda buna yardımcıdır.

Sıcaklığın ilçede insanlar, bitkiler ve hayvanlar üzerine olumlu - olumsuz bir
çok etkileri vardır. Yukarda bahsettiğimiz gibi deniz etkisinin vadi boyunca içerle
re kadar sokulabilmesi Yenipazar ve çevresinde Akdeniz tarım ürünlerinin en ka
rakteristiklerinden olan zeytin ve turunçgillerin yetişmesine olanak verir. Ayrıca il
çenin en önemli geçim kaynaklarının başında gelen pamuk tarımı da bu faktö
rün etkisiyle bu çevrede kolayca yetişmektedir.

Yaz sıcaklığının olumsuz etkileri de vardır, ilçenin yüksek kısımlarında su kay
nakları iyice azalır. Kış aylarında çok su taşıyan dereler ve çayların %99'u bu mev
simde kurur. Kışın var olan gür kaynak, menba ve kuyuların da %50 kadarı ku
rur, diğerlerinin de suları iyice azalır. Bu da insanlar ve hayvanlar başta olmak 
üzere zirai bitkiler için olumsuz etkiler yapar. Bu olumsuz etkiyi gidermek için 1 5- 
20 yıl içersinde köylere gurup olarak ya da münferit olarak su getirilme yoluna 
gidilmiştir. 1975 yılında Karacaören, Paşaköy, Eğrideıe ve Çavdar köylerine gu
rup içme suyu Madran Baba dağından plastik borularla getirilmiştir. Getirilen bu 
suyun Bozdoğan'ın Güney köyü halkının sulama suyu olması nedeniyle bazı sos
yal sorunlarda ortaya çıkmıştır. Yaz kuraklığının olumsuz etkisi ilçe merkezi ile ova 
köylerde yeraltı suyunun artezyen ve borularla depolara taşınması ile giderilme
ye çalışılmaktadır. Bitkiler ve hayvanların su ihtiyacı ise Büyük Menderes ve Akçay 
kolu üzerinde yeralan Kemer barajından sağlanır. Barajın suları Direcik köyü ya
kınlarında Alamut köyü önünde Akçay sulama regülatörü ile sol sahil sulama ka
nalı vasıtasıyla Yenipazar ovası sulanır.





Kış aylarında görülen -°C'ler bitkiler için zararlı olmaktadır. Soğukların Mart 
ayına sarkması ve don olaylarının sık görülmesi özellikle tarım hayatını olumsuz 
etkiler. Bu olumsuz etki son yıllarda seracılığın gelişmesi ile giderek azaltılmıştır.

YAĞIŞ
Yenipazar Merkez İlkokulu yanında yeralan küçük meteoroloji ölçüm istasyo

nu genellikle ya^ış ve yoğuşma değerlerinin ölçülmesinde kullanılmaktadır. Bu 
küçük ölçüm istasyonu 1966'da ziraat faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla ku
rulmuştur. Bu nedenle ilçede Ziraat Müdürlüğü'nce ölçümler takip edilmektedir.

] 975 - 1983 yılları arasında ve 1990 yılında Yenipazar'da ölçülen yağış mik
tarları şöyledir (mm):

Yenipazar yağış değerleri (mm);

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

1975 99.9 39.0 70.0 78.0 59.0 25.2 - - 17.4 39.1 96.6 67.4 591.6

1 976 48.6 30.5 7.) 102.7 40.8 8.9 25.1 - - 78.2 33.0 108.8 483.7

1977 79.2 67.1 40.0 75.2 - 25.6 - - 14.0 27.5 40.6 72.6 44 1.8

1 978 197.9 212.1 - 74.2 4.7 12,9 - - 36.9 95.4 28.9 79.7 742.7
1979 1 5 8 .1 62.2 29.7 19.6 42.0 37.3 7.3 - - 60.0 121.9 140.0 678.1
1980 143.9 21 .9 98.6 46,4 1 7.2 15,4 - - - 8.8 80.8 209.5 642.2

1981 222.4 58.6 5.3.3 13.1 26.0 - - - 3,6 3.5 126.3 254.5 761.3

1982 50.4 47,1 42.7 64.0 22.2 18.9 27.4 - 1.9 1 19.4 37.7 102.2 532.8

1983 68.8 1 19.0 64.8 45.6 14.3 1 1.7 9.0 - 5.3 188.4 200.6 723.2

1990* 8.0 76.6 32.0 102.8 6.6 1 .0 1.3 8.2 4.0 20.8 24.6 215.4 501.7

T A BLO  5: Yenipazar'da 1 975-1983 yılları arasında yağan yağış miktarları. 
Ayrıca I 990 yılı değerleri de tabloya ilâve edilmiştir. I 967-1983 

I 7 yıllık ortalamada 572.8 mm.'dır.

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Yenipazar'da en fazla yağış Aralık, Ocak 
ve Şubat aylarında yani kış mevsiminde olduğudur. Bu da zaten Akdeniz iklimi
nin özelliğindendir. Ağustos - Eylül ve Temmuz ayları da en kurak aylardır. 1 975 
- 1983 yılları arasında Ağustos ayı hiç yağış almamıştır. Şu halde Ağustos en ku
rak aydır. Aralık ayı ise en yağışlı aydır. Ocak ayının yağış değerleri de Aralık ayı 
değerlerine yakındır. Yenipazar'da uzun yıllar yağış ortalaması da 572.8 mm.dir.

Donlu günler sayısı;

O  Ş M N M H T A  E E K A  Yıllık
1975 - 1 9 8 0  7.4 3.6 2.2 ..........................................................................  0.8 4.2 18.2
O R T A LA M A S I

T A BLO  11: Yıllık donlu günler sayısı





O Ş M N M H T A E  E K A  Yıllık
1975 - 1980 3 6 3 8 5 8 4.2 5.9 7.6 10 1 M . 9 M  3 12.1 7.5 4.1 94.6
O R T A L A M A S I

TABLO  12: Yıllık çığlı gı'inler sayısı
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O Ş M N M H T A E  E K A  Yıllık 
1975 - 1980 6 5 7 0 6.2 6 2 4 7 3 2 15  2 4 3 5 5 5 5 8 6 8 58 8
O R T A LA M A S I

TABLO  13: Orlalaıııa b .lulluluk

Yenipazar'da yağışlar genellikle yağmur şeklindedir. En fazla kış mevsiminde 
görülen yağışlı günlerin sayısı 57.8'dır. Kar yağışı hemen hemen yok denecek ka
dar azdır. I 968'de 3 gün kar yağışı görülmüş 1988'e kadar hemen hemen hiç 
kar yağmamıştır. Tablo'da 1968-80 arası M yıllık dönemde kar yağışı 0.2 gün 
olarak gösterilmiştir. Yenipazar'ın güneyinde kalan yüksek alanlara özellikle Kalı
ca tepesine (1 250 m.) ise hemen hemen her yıl az da olsa kar yağmaktadır. Fa
kat yağan bu kar fazla uzun süre toprakta kalmayıp erimektedir.

Dolulu günlerin ortalaması I . I  gündür. Yılın 18.2 gününde donma, 21.6 
gününde kırağı görülür. Donma olayları ilçenin yüksek alanlarında, kırağı ise da
ha alt kısımlarda ve ovada görülür. İlçede çiğ olayı çok sık görülür. Özellikle ilk
bahar - yaz aylarında ovanın sulandığı dönemlerde gece sıcaklık çok düşer. Bu 
sıcaklık düşmesine paralel olarak ova düzeninin nemli havası yoğuşarak pamuk 
ve diğer bitkiler üzerinde çiğ oluşumunu sağlar. Çığlı günlerin sayısı yıllık 94.6 
gün olup bu rakam oldukça yüksek bir rakamdır. İlçede sis olayı ilkbahar başı ile 
kışın az miktarda görülmektedir.

KIŞ İL K BA H A R Y A Z SO N B A H A R
1 967-1 980 
14 Y ıllık  Ort. 301 .2 125.7 31 .4 1 14.4
% % 5 8 % 22 % 4 %  1 6

T A B L O  6; Yenıp .vyii'rU  I 967 -1980 11 4 yılı yıllnn d ias ında mevsim ime 
go ıe  yağış onmlaı.ı |

Tabloda ilk göze çarpan en fazla yağışın kış mevsiminde olduğudur % s e  ■ 
Kış mevsimini % 2 2  ıie ilkbahar, %  16 ile de sonbahar takıb eder. Yaz mevsimi ise 
en kurak mevsimdir % 4  .





O  Ş M  N  M H T  A  E E K A  Yıllık 
1967 - 1980 8.9 7.8 6.2 6.6 3.A 2.3 0.8 0.5 17 4.4 6.3 9.0 57.8gun

O R T A LA M A SI

TABLO  7:: Yenipazar'da 1967-1980 (14 yıl) yılkın arasında mevsimime göre yagıj oranlan

.1
f

o
1 9 6 7 - 1 9 8 0  3
O RT A LA M A SI

T ABLO  8:

M N M H T A E  E K A  Yıllık
0 . 2  gun

I 967 80 yıllnn arasında sadece 3 gun yagg gorülmü}!ur. I 968'de
Yıllık ortalama 0.2 gunduı. I 4 yıllık

1967 - 1980 
O R T A LA M A SI

O Ş M N M H T A  E E K  A  Yıllık
0 I 0.3 0 2 0 3 - - - 01 - 0 1 0 1  11

TABLO  9: Dolulu günler ortalaması yıllık I I gunduı

O Ş M N M H T A  E E K A  Yıllık 

1975 - 1 9 8 0  7 5 3 3 2 6 0 5 - • - - - 01  16  61 21 6 g,.r

O RT A LA M A S I

TABLO 10: Yıl kııagılı gun sayısı 21 6 gunduı

R Ü Z G Â R
Yenipazar'da esen rüzgârların aylık ve yıllık esme hızlarına bakıldığında 

(Tablo 13) genellikle hafif kuvvetteki rüzgârlar olduğu görülür. Bu makamlar il
çenin merkezi için tesbıt edilmiştir. Yükseklerde ise farklıdır.

¡ 3





Rüzgarın esme hızı (m/sn);

Orak Şubat Mart Nii.tr> Mayıs Haiiran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık

1 90 1 1.0 1 0 0.9 1.1 1.0 1.0 1.1 14 0.9 0.8 1.1 0.9 0.9

1982 0.9 1.1 1 2 1.1 1 1 1 .0 13 1.2 1 1 0 9 1 3 0.9 1.1

1903 1.2 0.8 0.7 1 0 0 8 0.7 0 8 1 0 0 9 0 9 0 9 0 6 0.8

1984 0 6 0.6 1.0 0.8 0 9 1 0 0.8 1.2 0 9 0 7 1 0 2 0 0 9

1985 2.0 2.2 1.9 2.0 1 8 2.2 2.3 2.2 1 9 1 7 1 4 1 7 1 .9

1986 1.8 1 .9 1.7 1.7 2 2 1.8 2 I 1 9 1 7 1 8 2.0 1 7 1 .8

1987 19 1 .7 2.0 1.9 2 1 2 0 2 1 1 8 1 8 1 8 1 2 1 7 1 .8

1988 1 6 1.9 17 1.8 1 9 2 1 2 4 2.0 1 9 1 9 1 7 1 7 1 0

1989 2,5 6 h
r 1.6 1.8 1.9 2.1 2.3 15 1.3 1 S 15 1 8 1.8

1990 2.0 2.4 2.2 1.7 17 2.1 2 1 18 1.7 1 5 1 4 1 6 1 8

TABLO  13: 1981-1990 yıllarında Yenipazar'da aylara göre orıalarna ruzgör hızları

Tablo incelendiği zaman kış ayları ile yaz aylarında rüzgârın esme hızlarının 
bir çelışlı oluşturduğu izlenimi doğmaktadır. Yani kışın rüzgârın hızı daha fazla ol
ması gerekirken, yaz aylarında ilçe ve çevresinde rüzgârların hızı artmıştır. Bunun 
nedenleri şöyle sıralanabilir; Birincisi; yazın hemen hergün öğleden sonra deniz
den 120 km. içerlere kadar hızla esen Etezyen - imbat rüzgârı, İkincisi ise yazın 
geceleri güneyden yüksek alanlardan ovaya doğru esen dag meltemi, üçüncü 
olarak genel devirli rüzgârlar yazın burada görülen rüzgâr hızının artmasının ne
denleridir.

Yenipazar'da hangi yönlerden rüzgârın esme sayısının ne kadar olduğuna 
gelince, bunu şöyle sıralayabiliriz.

Kuzey N 130
Kuzeydoğu NE 34 0
Kuzeybatı NW  38
Dogu E 170

Güney S 120
Güneydoğu SE 80
Güneybatı SW 145
Batı W  35

ŞEK İL  1: YENİPAZAR'IN RÜZGAR GULU
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Yenipazar'da hâkim rüzgâr yönü (NE) Kuzeydogu'dur. Bu yönde esen 
rüzqâr tabii ki Poyraz'dır. Poyraz özellikle sonbahar ve kışın çok eser; yörede sı
caklığın düşmesine neden olur. Yazın eserse kuraklığı artırır; kavurucu bir etki ya
par Bunun nedeni kuzeydeki Aydın dağları üzerinden inerken fon özelliğini alır 
ve havadaki nem açığını artırır. Bitkiler bu nedenle daha fazla suya ihtiyaç duyar.

Poyraz'dan sonra en fazla esen rüzgâr güneybatı yönünde esen Lodostur. 
Lodos çoğu zaman yağış getirir. Bazen yaz aylarında sagnak yağış yada dolu 
yağmasına da yol açar. Kuzeyden esen yıldız genellikle kışın eser soğuk bir 
rüzgârdır. Güneyden esen kıble rüzgârı genellikle soğuk karakterlidir. Bazı dö
nemlerde ise fon karakteri arzederek ılıman etki yapar. Batıdan özellikle yaz ayla
rında öğleden scfnra esen imbat - Etezyen (yörede bu rüzgara "deniz yeli" adı ve
rilir) serin ve nemli olmakla birlikte yağış getirmez. Kuzeybatıdan kışın esen Kara
yel ise çok soğuk rüzgârdır.

B İT K İ  Ö R T Ü S Ü

Yenipazar'ın denizden yüksekliği 56 m.’dir. Bulunduğu alan tamamen Akde
niz ikliminin etki alanı içindedir. Bu nedenle Akdeniz iklimine uymuş bitki örtüsü 
ile karakteristik bitki türler Yenipazar ve çevresinde görülür.

Yenipazar'ın bulunduğu noktadan itibaren güneyde ilçenin en yüksek tepe
si olan Kalıca tepesinin zirvesine (1250 m.) kadar yükselen bir yükselti basamağı 
ile, Yenipazar'ın hemen kuzeyinde doğu - batı doğrultusunda uzanan Büyük 
Menderes ovası Yenipazar'ın yeryüzü şekillerinin ana özelliğini oluşturur. Büyük 
Menderes ovası bu dağlık alanın önünde düz bir saha olarak uzanır. Bu ovanın 
kuzey - güney uzunluğu ortalama 7 km. kadardır. Doğu - batı (E - W) uzunluğu 
ise 19 km. kadardır. Ova tamamen kültür bitkilerine ayrılmıştır.

Yenipazar ve çevresinin hâkim bitki örtüsü, tüm Akdeniz ikliminin görüldüğü 
alanlar da olduğu gibi "mal<i"dir. Makiler ova ile dağın birleştiği sınırdan güneye 
doğru 750 m. yüksekliğe kadar yaygın bir şekilde görülür. Bu alanda maki tü
ründen bodur çalılar, meşe, lâdin, funda, kekik, sakız, gökdiken, kardiken, me- 
nengiç, defne ve mersin en önemliierindendir. Maki formasyonunun geniş yer 
tuttuğu bu alanda bitki örtüsünün doğal olmayan çeşitli yollarla tahrib edildiğini 
görüyoruz. Bunun başlıca nedenleri tarla açma, hayvan otlatma sahası kazanma 
gibi nedenlerdir. Yörede sıkça görülen ve yüzlerce hektar arazinin yanıp kül ol
masına, bitki örtüsünün tahribine yol açan yangınlar bitki formasyonunun en 
büyük düşmanıdır.

Yenipazar ve çevresinin toprak yapısı ve toprak türleri, yükseltisi, relief ve ba
kı şartları buradaki bitki örtüsünün türlerini, yapılarını ve yayılma alanlarını belir
ler. Orman örtüsünün alt sınırı 100 m.‘den başlar en yüksek noktaya kadar de
vam eder. ( 1250 m. Kalıca tepesi)





150-1000 m. yükselti basamakları arasında Ki2 ilçam (Pinus Erita) serileri gö
rülür Bu alan Kızılçam için optimum sahadır. 800 - 1000 m. yükselti basamakları 
arası ise Kızılçam - Karaçam geçiş zonunu oluşturur. Daha yükseklerde İse Kara
çam serileri yeralır (Pinus Nigraj. İlçenin güneyinde yeralan bu ormanların aslî 
türleri Kızılçam ve karaçamdır. Bu iki tür bazen karışık, bazen de saf orman serile
ri halinde uzanırlar.

4

t o p r a k  ö r t ü s ü

Büyük Menderes vadisinin eski kristalin tabanı tamamıyla alüvyal mil (ince 
toprak) örtülmüştür. Vadinin toprakları zengin mineral ihtiva eden tarım toprağı 
olarak kullanılan bu alüvyal topraklardır. Bu .vadinin çökme sonucu oluşması 
(Graben) sonucunda Büyük Menderes ırmağı ve ona bitişen Akçay kolu ve diğer 
dereler taşıdıkları ince kumları taşkınlarla etrafına yığınca bu geniş alüvyal saha 
oluşmuştur.

Ova kısmının tamamına yakın toprakları eğimi %0-1 olan alüvyal topraklar 
tarafından kaplanmıştır. Bu kısmın toprak örtüsünün kalınlığı 150-200 cm.'dir. 
Bu nedenle ovanın tamamında sulu tarım yapılabilmektedir. İklim şartlarının da 
uygun olmasından dolayı bu toprakların % 9 0 ‘ında pamuk tarımı yapılmaktadır.

Yenipazar'ın güneyinde yeralan engebeli sahada dağların oluşumu eskidir. 
Buradaki Madran Baba dağı (1792 m.) Menteşe eski kütlesinin kuzey duvarını 
oluşturur. Topraklar birçok yerde aşınım sonucu taşınmıştır. Buna bağlı olarak da 
çoğu yerde toprak örtüsünün kalınlığı incedir, hatta bazı yerlerde anakaya yüze
ye çıkmıştır. Bu alanda yer alan topraklar kahverengi orman toprakları ile kırmızı 
(Terra Rossa) podzolik topraklardır.

Y E N İP A Z A R ’IN Y E R A L T I  - Y E R Ü S T Ü  
SU K A Y N A K LA R I
Yenipazar ve çevresinde yaz yağışlarının azlığı ve kuraklık nedeniyle su kay

nakları yetersiz durumdadır. Aralık, Ocak ve Şubat aylarında bir hayli yağan yağ
mur su kaynaklarını besler, dereler akar, Büyük Menderes ırmağı da bazen taşar. 
Ancak ilkbaharın sonunda sıcakların bastırması ile su kaynaklarında su rezervleri 
giderek azalır. Bölgedeki derelerin tamamına yakını, kaynak ve pınarların da 
%50 'ye yakını kurur. İlçenin güneyinde güneydoğu - kuzeybatı istikâmetinde 
uzanan Madran çayı ise yılın 10 ay gibi uzun bir süresinde aktıktan sonra Tem-





m iu/ î U l-'ı/ml. Yılın Lıüyıık Mı bOluiıiunılc almn Maılmıı çayı r'lmilhilakı la ıuK  la 
rım topraklarını sular. Kış aylarında Hacıköseleı köyünün Kananca mahallesi yakı 
nırırlu Maclıaıl cayı ü^^rinrlr* bulunan ,:.b r|fY|iriîierılernrlraırle yararianıimaktudıı,

Yenipazar çevresinde en kurak ay Temmuz’du ı. Yazın uzun sür o kuraklık ya 
şaıııı. Du da iı hanlar, I liıHlff vrMıayvaniai için Mı ikimiz r-ıia ya fin r Ya? ayiarınrla 
ilçenin özellikle tarım yapılan ova bölümünde kuraklığın etkisini önlemek uyu Ak 
r a y  üzerinde 195? yılında inşa edilen Kemer bamımdan yaıaıiarıılıı K u ııu  ham 
jınırı elektrik üretimi kadar önemli lonksiyuiıtı I Suyuk IVIemleıes uvasıııııı ya; aşla 
rmda sulanmasını sağlamasıdıı. Alamut köyünün aşağısında, P ııc ıik  kuyunun 
gutleyclugu:,üii(|a (’..l.) yen alan, sulama lerjiılaluitı baıajüah epütnı Miyim îIum'Ii 
li şekilde dağıtılmasını sağlar. Akçay regülatörü lamada ıkı ana kola ayı ılır. Sag sa 
kili kana! Alaını ır’tan Aydın Yt kadar uzanır Hu kanal taşıyın durumundaki ana im 
nal olup 55 km. uzunluğundadır, dıı ana kanala PaC|lı Yİ, V? (Yedek I ve ?| ka 
nalları vardır. Ayrıca lan Y l, Y? kanallarına bağlı mısıym ( i.) kanallauia yapılamk 
daha çok işletmenin, tarım arazisinin su ılıtiyan yoıulıııeye çalışılmıştın l’u kanal 
lar üzerine prizler yerleştirilerek (priz - savak) suyun mrlalam kolayca ulaşılması 
saglanmıgıı. Suyun düzenli gelmesi ve ismim ünlenmesi anını lyla luevlei Su İşini 
memurları sürekli hu kanalları denetlemektedirler.

Akçay Regülatörü (düzenleyicı)nün ikinci ana kanalı olan "sol sahil kanal" 
Alamuktarı sonra Dırerık köyü sınırlarına yanı Yenipazar topraklarına girer. Yem 
pazar topraklarını doçjıı * Patı yönünde bir baştan öhur başa geçtikleri sonra Ay 
dın’ın Dalama Bucağı kuzeyinde Menderese birleşir. Sol sahil kanal üzerinde de 
yedek ve tersiyer kanallar kurulmuştur. Geniş bir alanın sulanmasını sağlayan bu 
kanalın uzunluğu da 31 km.clir. Sol sahil kanal Yenipazar tarım arazilerini sula
yan üç temel kaynağın en önemlisidir.

Diğer önemli kaynak Yenipazar'ın kuzeyinde bir baştan öbür başa uzanan 
ve ilçenin kuzey sınırını oluşturan Büyük Menderes ırmağıdır. Büyük Menderes 
aynı zamanda ülkemizin önemli ırmaklarından biridir. İlçede nehire yakın toprak
lar, traktör veya su motorlarının çevirdiği tribünler vasıtasıyla sulanır. Bu sulama 
da Pir hayli yaygındır.

Yeraltı suyu ve artezyen kaynaklan da ilçede yararlanılan diğer bir kaynaktır. 
Yere yakın olan yeraltı suyu kaynakları toprağa çakılan demir borularla yeryüzü
ne çıkarılır. Bu kaynakların bazıları kendiliğinden yüzeye çıkar ki bunlar artezyen 
kaynaklardır. Bazı kaynaklar ise traktör veya su motorlarının çevirdiği tribünlerle 
suyu yüzeye çıkarır. Bu tür sulamalar diğer ikisi kadar yaygın değildir.

Yenipazar ve çevresinde içme suyu kaynakları da şöyledir.

1. Yenipazar, Direcik, donduran, Alhan, Çulhan, Dereköy ve Hamzabalı'de 
ovanın güney kıyısında yeraltından çıkarılan ve motorlarla depolara pompalanan 
içme suyu, (Ortalama - 1 2 m. derinlikte suya rastlanır.)

2. Alioğullar, Koyunlar, Karaçakal ve Hacıköseler köyleri ve mahallelerinde 
yerel kaynaklardan, menba ve kuyulardan elde edilen içme suyu.

3. Karacaören, Paşaköy, Eğrldere ve Çavdar köylerinde Madran Baba dağın
dan 1 975'te getirilen "grup içme suyu"

4. Çok yaygın olan pınar (menba) ve kuyular.





B EŞER Î V E  EK O N O M İK  Ö Z E L L İK L E R
t

YERİ - KURULUŞU  - GELİŞM ESİ

Yenipazar'ın bugünkü yeri, Batıanadolu illerimizden Aydın ili sınırları içersin
de, Aydın'a 42 km. güneydoğuda, Madran Baba dağının Büyük Menderes vadisi 
ile kesiştiği noktadadır.

Yenipazar’ın tarihi fazla eskilere dayanmaz. Kuruluş ve yerleşme tarihi ile ilgi
li farklı bilgiler vardır. Ancak kaynakların üzerinde birleştiği konu Yenipazar'ın ilk 
kuruluş yerinin; Yenipazar'a 4 km. uzaklıkta olan Donduran köyünün güneydo
ğu bitişiğinde yeralan "Tolozlar" mevkiidir.

Yenipazar'ın kuruluş yeri ile ilgili en sağlam kaynak, en sağlam araştırma ve 
kanıt şüphesiz Evliya Çelebi'nin "Seyahatnâmesi"dir. Evliya Çelebi bu yöreyi 17. 
yy.'da gezmiş ve buralarla ilgili önemli bilgileri eserinde (Seyahatname) yazmıştır.

Evliya Çelebi'nin ifadeleri şu şekildedir.

Evliya Çelebi 1671 yılında İzmir, Tire, Beydağı yaylası (ödemiş) üzerinden 
Aydın'ın bugünkü Köşk ilçesine gelir. ''Bu kasabada (Köşk'te) üç gün kaldıktan 
sonra, doğu tarafındaki vadi içinde Menderes nehrini atlarla geçip, güney taraf
taki Donduran dağı dibinde yeralan Donduran kazasına geldik. Üzüm pekmezi, 
Antep pekmezi gibi donduğu için "Donduran" derler. Kutular ile pekmezi çok ün
lüdür. Aydın sancağı toprağında has'tır ve yüzelli akçe kazadır. Yeniçeri serdarı 
vardır. Amma kethüdayeri yoktur. Yüz hanesi ve sayısız mescidleri vardır. Amma 
han ve hamamı çarşı ve pazarı yoktur. Lâkin çoğu hafta pazarı olur. Bağı - bah
çesi cihanı süslemiştir. Kadısı Nazilli kadısı Nayibtir kim ona maaş ihsan olunmuş
tur."

Evliya Çelebi buradan Bozdoğan'ın Amasya kazasına, Bozdoğan'a, Arpaza 
ve Nazilliye gider. Buralarla ilgili bilgiler Seyahatnâme'nin "Anadolu - Suriye - Hi
caz" adlı 9. cildinde geniş yer almıştır.

Yenipazar'ın ilk yeri olan Donduran köyü ve çevresine 1 455'li yıllarda gelen 
ve yerleşen halk burada yerleşti. Buraya gelenlerin çok dindar olduğu o nedenle 
"Dinduran Donduran" adı aldığı bizzat köy muhtarının eski bilgilere dayanarak 
verdiği bilgelerdir,

1 7. yüzyıl sonunda Donduran'da çıkan bulaşıcı bir hastalık çok kişinin haya
tını kaybetmesine yol açtı. Bu hastalıktan kaçan ve kurtulan kişiler "Cihanoğulları" 
adında bir aşiret beyinin etrafında Yenipazar'ın bugünkü yerinde yeni bir yerle
şim yeri kurmuşlardır. Yenipazar'ın ilk ahalisini bunlar oluşturdu.

EB





Yeni kurulan bu yerleşim yeri, çevredeki köylüler için de ürettiklerini satabile
cekleri küçük ve yeni bir pazaryeri olmuştur. Bu nedenle yerleşmenin adı “YENİ
PAZAR" olarak yerleşmiş ve öylece kalmıştır.

Osmanlı Devleti döneminde 18. yy .‘da, Yenipazar Aydın sancağına bağlı bir 
idare merkezi idi. Cumhuriyet kuruluncaya kadar da Osmanlı egemenliğinde kal
dı. Aydın - Köşk ve Nazilli gibi Yunan işgaline uğramadı. Bunun nedeni Büyük 
Menderes'in güneyi İtalyanların işgâl alanı olacaktı. Yunanlılar bu nedenle Yeni
pazar ve Bozdoğan'ı işgâl etmediler. Ancak ilçede birçok asker ve gönüllü millî 
mücadeleye katıldı. Bölgenin Yunanlılardan temizlenmesinde kahramanca müca
dele ettiler. Yörük Ali ve kızanları dillere destan mücadeleler verdiler. Yörük Ali gi
bi bir çok Eg lli Efe ve Zeybekler Yunanlılar denize dökülünceye dek (9 Eylül 
1922) Türk Ordusuna yardımcı oldular. Yani nesil onlara minnet borçludur, dai
ma saygıyla yad ederiz.

1890 yılı Aydın vilayeti Salnamelerinden öğrendiğimize göre; Aydın Sanca
ğına bağlı kazalardan Bozdoğan'da 27,780, Kuyucak'ta 12,100, Yenipazar'da 
7,378, Atça'da 5,158, Sultanhisar'da 4,908 kişi yaşıyordu. (Bu rakamlara köy nü
fusları dahildir.)

Cumhuriyet devrinde Yenipazar 1957 yılına kadar Bozdoğan'a bağlı bir na
hiye idi. 17 Mart 1957 tarihinden itibaren Aydın iline bağlı ilçe haline getirilmiş
tir.

N Ü FU S

Yenipazar Aydın ilinin yüzölçümü ve nüfus en az olan ilçesidir. Yüzölçümü 
180 krrP olan Yenipazar'ın toplam nüfusu 17.630 kişidir. Buna göre (yüzölçü
mü/toplam nüfus) nüfus yoğunluğu 98 kişi/km? 'dir. Bu rakam Türkiye ortalama
sının üstündedir. (1990 yılında Türkiye nüfus yoğunluğu 73 kişi) Bu nedenle Ye- 
nipazarın ova kısmı başta olmak üzere nüfus yoğunluğu fazladır. Ova üzerinde 
yeralan yerleşmelerde toplam nüfusun %84 'ü  yaşamaktadır. Geriye kalan %16 
nüfus yüksek köylerde yaşar.

Yenipazar'ın 1990 yılında Paşaköy'ün mahalleleri iken ayrılan katrancı, Yalnı- 
zeviiler, Hacıköseler mahallelerinin "Hacıköseler" köyü adıyla yeni bir köy oluştur
maları ile birlikte 14 köyü vardır. Bazı köyler toplu iken bazıları yakın bir iki ma
halleden meydana gelmişlerdir.

KÖYLER
1. Al han
2. Alioğullar
3. Çavdar
4. Çulhan
5. Deıeköy
6. Dırecik
7. Donduran
8. Eğrıdere
9. Hamzabali
10. Karacaören

M A H A LLELER İ

Çam, Ümmetler, Hacıısalar, Avcıalıler. Belen

Karaağaç





1 1 , Karaçakal Köseler - Mestanlar
1 2. Koyunlar
I 3, Paşaköy Yukarı - Orta - Aşağı mahalleler
1 4. Hacıköseler Hacıköseler - Yalnızevler - Katrancı

-^Yenipazar’ın yıllara göre nüfus gelişimi;

Yıl Kent Nüfusu Köy Nüfusu Toplam Yoğunluk

1 955 4.360 6.31 7 10.977 60

1 960 4.f>64 7.84) 12.805 71

1 965 5.570 8.258 13.778 76

1 970 5.586 8.469 14.051 78

1 975 6.674 8.697 1 5.371 85
1980 6.904 8.764 1 5.668 87

1 985 7.31 1 9.261 16.572 92
1 990 ' 8.078 9.552 1 7.630 98

TABLO : Yenipazar'da nüfus ve özellikleri

Yukardaki tabloda Yenipazar'ın henüz ilçe olmadan 1955 yılından başlıya- 
rak, I 990 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına kadar ilçenin kent merkezi nüfusu, 
köylerinin nüfusu, nüfus yoğunluğu ve toplam nüfus değerleri görülmektedir.

1955 yılında Yenipazar’ın kent nüfusu sadece 4.360 kişi idi. Aynı tarihte 
köylerinin toplamı 6,317‘dir. Bir sonraki sayımda 1957‘de İlçe olduktan sonra 
1960 yılında kent nüfusu 604 kişi artarak 4.964’e ulaşmıştır. Nüfus artış oranı 
%2.5'tir. Tablo'dan ve Grafik 1-2'de görüleceği gibi köy (kır) nüfusu kent nüfu
sundan her dönemde fazla ölmüştür.

Tablo ve grafiklerde göze çarpan en önemli özellik 1965 - 1970 yıllan ara
sında görülmektedir. Bu dönemde (1965) 5.570 kişi olan kent nüfusu 1970 yılı
na gelindiğinde sadece 16 kişi artarak 5.586 kişiye yükselmiştir. En düşük artış 
burada görülmüştür. Bunun nedenine geçmeden önce aynı dönemde köy nüfu
su 8.258'den 8.465'e toplam nüfus ise 13.778 kişiden 280 artışla 14.051 kişiye 
yükselmiştir. Nüfus yoğunluğunda da 2 artışla 76‘dan 78'e yükselmiştir. Bunun 
temel nedeni 1965-70 arasında Yenipazar ve köylerinden özellikle Batı Alman
ya'ya ve diğer Avrupa ülkelerine önemli işçi akını olmuştur. Bu yüzden bu dö
nemdeki artış diğer dönemlere göre en düşüktür. 1970 yılında Avrupa'ya göç 
durunca nüfus artışı yine eski düzeyine çıkmıştır. Kırsal nüfus artışında 1980’den 
sonra bir yavaşlama görülmektedir. Bunun en önemli nedeni doğum kontrolü
nün yaygınlaşması, diğer bir neden de bu yıllarda okumak ve çalışmak için köylü 
gençlerin büyük bir kısmı (%50 kadarı) yenipazar, Nazilli ve Aydın gibi kentlere 
gitmişlerdir. Bu yıllarda köylerden İzmir'e iş bulmak için giden ve orada yerleşen 
işçi nüfus da önemlidir. Bunlar İzmir’e giderek orada inşaat, konfeksiyon, maran
gozluk, garsonluk ve diğer işyerlerinde işçi olarak çalışmaya başlamışlar ve ço
ğunlukla buraya yerleşmişlerdir. Koçarlı, Söke ve Kuşadasına geçici olarak gelen 
çoğunluğu tarım işletmelerinde çalışan işçilerde vardır.
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1 Nüfus'un cinsiyet yapısı;

Y ılla r Erkek Nüfus Kadın Nüfus Toplam Nüfus

1955 5.316 5.661 10.977

1960 6.290 6.515 12.805

1965 6.815 6.963 13.778

1 970 6.787 7.264 14.051

1975 7.489 7.882 15.371

1980 7.644 8.024 1 5.668

1985 16.572

1990 17.630
TA BLO : 1955-1990 yılları arasında Yenipazar'da Erkek ve Kadın nüfus artışı

Yenipazar nüfusunun cinsiyet yapısına gelince; gerek kent merkezinde ge
rekse köylerde kadın nüfus, erkek nüfustan her zaman fazladır. Bunun önemli 
nedenleri vardır. Örneğin; I . Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı sıralarında cephede 
erkeklerin büyük bir kısmı şehid olmuştur. Yine her dönem askerlik çağında er
kekler yukardaki rakamlar içinde yer almamaktadır. Bundan başka yörede çalış
mak için Avrupa'ya gidenler genelde erkeklenir. Yukardaki tabloda da daha ön
ce söylediğimiz görüşü destekleyen rakamları görüyoruz. 1 965 - 1970 yılları ara
sında erkek nüfus 6.815'ten 28 kişi gerileyerek 6.787'ye düşmüştür. İşte bunun 
temel sebebi başta Batı Almanya (o zaman Batı Almanya idi) ve diğer Avrupa ül
kelerine işçi akımdır.

Yenipazar nüfusunun yaş yapısına gelince genelde Türkiye profiline uyar. 0 
- 14 yaş ve 1 4 - 15 yaş arası nüfus nüfusun çoğunluğudur. Doğum oranı son yıl
larda azalmaktadır. Bunun nedeni ekonomik sıkıntılar, doğum kontrolünün yay
gınlaşmasıdır. 65+ yaş gurubu ise fazla değildir. Bunun da nedeni erkeklerin faz
la yorucu bir ömür geçirmeleridir.

Nüfusun okuma - yazma oranı Yenipazar kent merkezinde % 85 ’tir. Köylere 
özellikle dağa çıkıldıkça okuma - yazma oranı %78 'e  düşer. Bugün ilçe ve köyle
rinde Orta öğretimden sonra Yüksek öğretim yapan ve Yüksek öğretime devam 
eden birçok kimse vardır.

YERLEŞM E V E  M ESKEN  TİPLERİ
Yenipazar birinci derecede deprem kuşağı olan Menderes masifi üzerinde 

yeralır. Heyelan tehlikesi ise yoktur. Bayındırlık ve Iskan Bakanlığının imar - etüd 
çalışmalarına göre Yenipazar ve çevresinin jeolojik özellikleri yönüyle ova kısmı 
dışında kalan arazinin sağlam bir zemine sahip olduğunu öğreniyoruz.

Yenipazar kent merkezi toplu bir özellik gösterir. İlçenin içinden geçen Koca- 
dere'nin batısı esas yerleşme merkezidir. Son yıllarda Kocadere'nin doğusuna ya
pılan Lise ve Sağlık Ocağı gibi sebeplerle derenin doğusuna doğru gelişme ol
muştur. Yenipazar’da meskenlerin %60'ı tek katlı müstakil evlerdir. %40'ı ise ço
ğunluğu iki katlı olmak üzere dört kata kadro evlerdir. 20-30 senelik eski evlerde 
tuvalet - wc evin dışında bahçede yeralmış.tır."Yeni binalarda ise wc - banyo içer
dedir,





Kır yerleşmeleri de genellikle topludur. Menbaa veya kuyuların bulunduğu 
su kaynakları etrafında kurulmuşlardır. Küçükbaş hayvancılık yapılan dağ köyle
rinde ise, esas köyün dışında küçük mahalleler, yazın çıkılan yaylaklar - yayla ev
leri, çoban damlan gibi küçük dağınık birimler de dikkati çeker. Karaçakal Alio- 
ğuHar, Koyunlar ve karacaören köylerinde bu tür köyatlı yerleşmelere rastlanır 
Köylerdeki evlerin %90'ı tek katlı, %  10 kadarı da iki veya üç katlıdır.

Meskenlerin yapımında kullanılan esas malzeme yakın zamana kadar taş idi 
Bugün binaların temel dolgusu taş olmakla birlikte üst duvarlar tuğladır Eski ya
pılarda kullanılan harç maddesi çamurdur. Temelde 60 cm. kalınlığındaki taş du
var arasında çamur konulurdu. Bu tür yapılanı duvar yüksekliği 275 cm dış yü
zeyler sıvasız, fç kısımlar samanlı - çamur sıvası ile sıvanmıştır. Ara bölmeler taş ve
ya ahşaptır. Döşemeler ahşap veya çamur, tavan direk üzerinde kargı örtü çatı 
ise "keren" adı verilen milli topraktır. Saçaklar 50 cm.'dir.

Yeni yapılarda temel genellikle taş ve betondur. Kiriş bağlantıları hatıllar de
mir örmedir. Dolgu maddesi kireçli harçtır. Bölmeler tuğla ile örülür' Çat. beton 
veya kiremittir, yalıtım maddeleri kullanılır. Taban ise karo, fayans ' ahşap veva 
plastik kaplama şeklindedir. y

M e rd iv e n

SEK İL  2: Cilt katlı ev plânı |WCleı evin dışında bahçede yeraimaMadır
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TARIM V E TOPRAK İŞLETM ELERİ
Yenipazar halkının malı kaynaklara bağlı gelin, gelir düzeyi milli gelir ortala

malarının üzerindedir. Halkın % 8 5 ‘i küçük veya büyük tarım işletmelerine sahip
tir. Toprağı olmayan aileler ticarette, tarıma dayalı sanayilerde veya kamu hiz
metlerinde (memur) çalışmaktadırlar.

1990 - 1991 yıllarında Yenipazar halkının çalışma özelliği şu şekilde tesbıt 
edilmiştir.

17.630 
4.603 

15.826 
4.354

T A B L O  1 4 ;  Y e n ı p . v a f ' d i ı  ç ı l ı ç ı  t ı ı ı f u i  e m i n i

Tabloda görüldüğü gibi nüfusun çoğunluğu tarımla uğraşmaktadır. Hay
vancılık da tarıma gırdigı için bu orana dahildir. Yenipazar da yeralan toplam 
4.603 hanenin 4.354 hanesi tarım ve hayvancılıkla meşgul olmaktadır. Arazi sa
hipleri arazilerini çoğunlukla kendileri işler. Bunun yanında işçi çalıştıran çiftçile
rin toprakları çok geniştir. Tarım işçisi olan kişiler genellikle Yenipazar'ın dag köy
lerinden arazisi olmayan kimselerdir. Sonbaharda pamuk toplamak için gelen 
mevsimlik işçiler ise Afyon, Denizli illerinden ve Karacasu, Bozdoğan gibi komşu 
ilçelerden gelen işçilerdir. Bu işçiler hasattan sonra geri giderler.

N ÜFUS 
H AN E SAYISI 
ÇİFTÇİ N ÜFUS 
ÇİFTÇİ H A N E SAYISI
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Büyük Menderes ovasındaki tarlaların çoğunluğu Yenipazar, Direcik, Don
duran Alhan, Çulhan, Dereköy ve Hamzabali'de oturan çiftçilerindir. Bunun dı
şında karacaören, Eğridere, Çavdar, Karaçakal ve Koyunlar köyü gibi dağ köyle
rinden oturan çiftçilerin de ovada arazileri son yıllarda artmıştır. Bu köylüler trak
törlerle hergün I saat kadar yol giderek ovada çalışmaktadırlar. Alioğullar, Paşa- 
köy ve Hacıköseler köylülerinden ovada tarlası olanlar icar veya ortaklık yoluyla 
tarlalarım başkalarına geçici olarak kiralarlar.

TARIM ÜRÜNLER İ
Yenipazar vje çevresinin en önemli tarım ürünü pamuktur. Pamuk yetişmesi 

için gerekli iklimfve toprak şartlarını bu yörede bulabilmektedir. Yüksek yaz sıcak
lığı, alüvyal toprak örtüsü ile birlikte buradaki sulama sistemlerinin varlığı Çukuro- 
ava'dan sonra ülkemizin en önemli pamuk yetişen ovasının Büyük Menderes 
Ovası olmasını doğurmuştur. İlçenin ova kısmının tamamına yakınında pamuk 
ekilir. 1985 yılında 35.000 dönüm arazide kütlü pamuk ekimi yapılmış, ortalama 
olarak dekarından 250 kg. pamuk elde edilmiştir. Bu pamuktan o günkü değe
riyle 3.500.000.000 TL. gelir sağlanmıştır. 1986 yılında 38212 dönüm arazide 
pamuk tarımı yapılmış olup, 3.821.200.000 TL. gelir sağlanmıştır. Bu yörede eki
len akala cinsi bu pamuğun yanısıra, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü tarafın
dan yeni geliştirilen tür olan “Nazilli 84/100" cinsi pamukda ekilmeye başlanmış
tır. 1985 yılında 35.000 dekardan 3.062 ton pamuk lifi, 5.688 ton pamuk çekir
deği elde edilmiştir.

1985 yılında Yenipazar çevresinde 660 hektarlık alanda tahıl tarımı yapılmış 
ve 940 ton tahıl elde edilmiştir. Aynı yıl 2.39 hektar arazide sebze tarımı yapılarak 
257 ton sebze elde edilmiştir.

1 990 yılı tarla ürünleri ekim alanları (hektar);

Buğday 250.5 Pamuk 3837.6
Arpa 192.8 Patlıcan 16.3
Çavdar 32 Kabak 4
Yulaf 12 Bamya 3.5
Mısır 80.5 Salatalık 5.7
Kırmızı Biber 80 Fasulye 1.2
Patates 5 Soğan 3.7
Susam 2.4 Marul 1 .2
Yerfıstığı 6 Karnabahar 28.8
Kavun 10 Lahana 44.6
Karpuz 20 Pırasa 9.8
Domates 17.2 Kereviz 7
Biber 22.8 Yem Bitkisi 60.5

T A BLO  16: Yenipazar'da yetişen ürünlerin yetişme sahaları
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Yenipazar'ın yüzölçümü 1 80 knf (1 8.000 hektar) d ir. Bu alan Aydın ilinin di
ğer ilçelerinden daha küçüktür. Kullanıma göre arazinin dağılımı şu şekildedir.

Yıl Arazi Türü Miktar (Hektar)
1991 Ekili-dikili Arazi 8.61 7 %47.3

Çayır ve Meralar 3.831 %  1 8.7
Orman 7.736 %30.7
İşe yaramayan arazi 696 %3.3

T A B L O  I S :  Yenipazar'da genel arazi kullanımı

I
Tablodan da görüldüğü gibi ilçe topraklarının %47.3'ü Ekili - dikili tarım ara

zisidir. Bu rakam bir ilçe İçin oldukça yüksek bir rakam olup, o ilçe halkının tarım
cı bir kitle olduğunun en belirgin kanıtıdır. İlçenin ekili - dikili arazisinin %86'sını 
Büyük Menderes ovası oluşturur. Ovada bir karış yer kalmamacasına yoğun ta
rım yapılmaktadır.

İlçede orman alanları ise 7.736 hektarı bulur. Orman sahaları özellikle son 
15 yılda büyük tahribata uğradı. Nüfusun artması sonucu özellikle dağ köylerin
de tarla açma, hayvanlarlarına otlak kazanma gibi nedenlerle orman tahrib edil
di. Kaybedilen ormanların kazanılması için Orman Bakarılığı'nın ağaçlandırma 
çalışmaları ilçenin Donduran, Direcik, Alhan - Çulhan köylerinin güneyine doğru 
devam etmektedir. 696 hektarlık işe yaramayan arazi, ıslah çalışmaları sonucu 
kısmen azalmıştır. Yüksek yaylalarda yeralan 3.831 hektar çayır ve meralarda 
başta küçükbaş hayvancılık olmak üzere mera hayvancılığı yaygındır.

Yukardakl arazi guruplarından ekili - dikili arazinin kapladığı alan 8.61 7 hek
tar demiştik; bunun 3.309 hektarı Devlet Su İşleri (D.S.I.) kanallarından 1.460 
hektarı da halk tarafından olmak üzere 4.769 hektarı sulu tarım yapılabilen arazi
dir. Geri kalan 3.848 hektarda sularnasız tarım yapılmaktadır.

Yenipazar ile doğu ve batısında yeralan köylerde tarla ziraati, dağ köylerin
de ise bağ - bahçe tarımı yapılmaktadır.

TARIM M ETODU VE ARAÇLARI
Yenipazardaki ziraat faaliyetleri çok yoğun olup adeta yılın tamamına yayıl

mıştır. Tarıma ayrılan saha genelde azdır. Bu arazilerden çok ürün elde edebil
mek için yoğun emek harcamaktadır. Makina tarımda en önemli faktör olarak ye
rini almıştır. Buna göre Yenipazar'ın ova kısmında Intaslf tarım görülürken, dağ 
köylerinde fazla emek harcanmayan yaygın - extansif tarım türü görülmektedir.

Dağlık bölümde genelde ağaçlık, çalılık ve ormanlık alanlar yeralır. Bu saha
ların aralarında ve köylerin kenarlarında yeralan bağ ve bahçelerde fazlaca eme
ğe dayanmayan ürünler ekilir, biçilir. Bu yüzden burada extansif tarım türü gö
rülmektedir. Buradaki kültür bitkileri soğan, patates, mısır, sarımsak, pırasa, laha
na, lenbik ve antep fıstığıdır. Zeytin ve incir ise ticari amaçla tarımı yapılan iki 
önemli bitkidir.

Son yıllarda yukarı köylerin kuytu dere içlerinde de seracılık yapılmaktadır. 
Buralarda genelde domates, biber salata ve fasulye yetiştirilmektedir. Bazı gür su 
kaynakları ve dere kenarlarında "kabaklık" adı verilen sebze yetiştirilen teras (tara- 
ça) şeklinde yapılmış küçük tarlalar vardır. Dağlık alanlarda traktörle arazide çok





az çalışılır, genelde tarım insan gücüyle devam etmektedir. Bu bölümde hala na
dasa bırakılan topraklar vardır.

Büyük Menderes ovasında yukarda bahsettiğimiz gibi makinalı yoğun tarım 
yapılır. Ova yüzeyinin %98'inde sulu tarım yapılır, nadas görülmez. Nöbetleşe 
(münavebe) tarım sistemide sulamanın yaygın hale gelmesi ile ortadan kalktı. Su
lama ve gübrelemenin yaygın olmasının sonucu olarak bir yılda birden fazla 
ürün elde edilme yoluna gidilmiş ve gerçekleştirilmiştir.

İlçede modern tarım için gerekli tüm çalışmalar devam etmektedir. Ziraate 
dayalı tarım aletleri imalatı, bakımı ve tamiri yanı sanayisi gelişmiştir. 199) yılında 
1 5 ziraî araç imalatı yapan işletme vardır. Zararlılarla mücadelede ilâç kullanımı 
da artmıştır. »

CİNSİ ALAN (Hektar) SAYI (Tane)
Zeytin 3299.9 667.168
incir 125.1 29.494
Şeftali 21.1 9.805
Armut 0.5 32.676
Elma 19.5 4.085
Erik 27.4 2.753
Çilek 0.7 -
Kayısı O.ı 4 72
Kiraz
Nar
Badem
Ceviz
Kestane

Limon

28
1919
9681
388
380

Uzum Asması - 50.444
Antepfıstığı 91.7 58,187
Portakal 60.9 24.814
Mandalina 101.9 41.830

860
Kavak 1.2 480

TABLO  I 7: Yenipazar'da yetişen meyva ağaçları sahaları ve ağaç sayılan

'Tarımsal sanayi kuruluşları ve kapasiteleri ( 1990);

TÜRÜ SAYISI KAPASİTESİ (Ton/yıl)
Zeytinyağı Fabrikası 5 3,290
Çırçır Fabrikası 2 1 3.800
Un Değirmeni 3 10.80
Soğuk Hava Deposu 1 1 00
Besi hane 53 1 06
Mandıra 2 54.915
Salamurahane 46 420

TABLO  1 8: Tarımsal sanayi kuruluşlarının kapasiteleri





Yenipazar'da ziraat araçları 11990);

m a k in a
Ekin Biçme Makinası 
Harman Makinası 
Traktör 
Römork 
Su tankı 
Pullak 
Mibzer 
Tırmık 4 
Hayvan pulluğu 
Karasaban 
kültüvatör 
Diskharreu (Diskaro)
Su motoru 
Çapa makinası 
Mandal makinası 
Gübre dağıtıcın 
Atomizör
Motor pülverizatör 
Sırt tulumbası 
Sürgü
Çayır biçme makinası 
Kaymak kırma makinası

ZİRAATI DÜZENLEYİCİ KURULUŞ ve BANKALAR
1. Yenipazar Tarım Satış Kooperatifi: 1990 yılında 1378 üyesi olan bu ko

operatif çiftçinin desteklenmesi, ürünün alınması ve pazarlanmasına yardımcı 
olur, Kredi, tohum, gübre, araç - gereç ve mazot temin eder,

2. Yenipazar Tarım Kredi Kooperatifi: 1990 yılında 1887 üyesi olan bu 
kooperatifin faaliyet alanı Tarım Satış Kooperatifi gibi olup, daha çok finansman 
temini üzerinde durur. Ziraat Bankası ile işbirliği yapar.

3. Köy Kalkındırma Kooperatifi: Köylülere tarım - hayvancılık konularına 
yardımcı olur, 1990 yılında 550 üyeye sahiptir.

4. Ziraat Bankası ve Halk Bankası

HAYVANCILIK  ve HAYVANCILIK GELİRLERİ
Yenipazar'da en önemli işkolu tarımdır. Hayvancılık ise tarıma bağlı en 

önemli Pır uğraş alanıdır. Gerek ova, gerekse üag köylerinde yaşayan halk için 
hayvancılık, tarımın yanında önemli bir destek ve ek gelir sağlar. Sadece hayvan
cılık yapan, gelirini hayvancılıktan sağlayan insanların sayısı çiftçi nüfus içinde 
fazla bir oran taşımaz. Yenipazar'da hayvancılık faaliyetlerim üç temel özellik gös
terir.

Adet
5
17
649
633
7
704 
541 
499 
138 
117 
640 
606 
296 
49 
261 
304 
182 
369 
61 1 
613
8 
3





I Büyük Menderes ovasının kenarında kurulmuş Direcik - Donduran, Yeni
pazar Aldan,' Çulhan. Dereköy ve Hamzabali'de yapılan ahır hayvancılığı et ve 
süt ve r im in in  yüksek gelir sağladığı bir hayvancılık türüdür. Bu türe Intansif hay
vancılık diyoruz.

2. Alioğullar, Koyunlar, Karaçakal, Karacaören, Hacıköleler ve Paşaköy'de 
ovada tarlası olmayan ya da hiç toprağı (arazisi) olmayan kimselerin koyun ve 
keçi besleyerek yaptığı hayvancılık. Bu tür küçükbaş hayvancılık ilçenin en güne
yinde yaylalarda yaygındır.

3. Dağ köylerinde yerli cins hayvanların otlaklara her gün bırakılarak otlatıl
dığı mera hayvancılığı. Et ve süt veriminin düşük olduğu bu tür büyükbaş hay
vancılığı. Et vcl süt veriminin düşük olduğu bu tür büyükbaş hayvancılığına "ex- 
tansıf hayvancılık" denilir. Bu tür hayvancılık giderek azalmıştır.

Yenipazar ve çevresinde sığır - inek yetiştiriciliği önemli yer tutar. Bunu kü
çükbaş hayvanlardan koyun ve keçi izler, koyun ovaya yakın orta yükseklikte yer
lerde, keçi ise en güneyde yüksek alanlarda yaygındır. Ulaşımın güç olduğu yük
sek alanlarda binek hayvanlarından eşek ve at da beslenir. İlçede balıkçılık yok 
denilebilir. Arıcılık ve kümes hayvanlarından tavukçuluk ise gelişmiştir.

Yenipazar'da hayvancılığın gelişmesi için hem hekimlik hem de kredi kay
naklarının artırılması ıçın çalışılmaktadır. Yenipazar ve ova köylerinde "Mantafon" 
ve "Holstayn" cinsi inekler yaygındır.

Bu ineklerden elde edilen süt, yöredeki mandıralar tarafından günübirlik iş
lenmektedir. İlçede bırı özel, diğeri kooperatife ait iki süt, peynir - tereyağı man
dırası vardır. Bunlar yetersiz geldiğinde Aydın ve İzmir'e süt gönderilir.

Yenipazar'ın Eğrıdere köyünde özel işletmeye ait modern bir tavuk çiftliği 
vardır. Burada yumurtadan daha çok et tavuğu üretimi (beyaz et) yapılmaktadır. 
Üretilen tavuk eti Yenipazar ve Nazilli'ye satılmaktadır. Öte yandan hemen he
men bütün köylü aileler bahçelerinde kendilerine yetecek kadar tavuk beslemek
tedirler.

İlçede modern arıcılık çalışmaları fazla gelişmemiştir. Ancak ilçenin güneyin
de dağ köylerinde modern kovanlarla arıcılık gelişme yolundadır. Karacaören, 
Paşaköy, Hacıköseler, Koyunlar ve Alioğullarda bu tür arıcılık gelişme yolundadır.

İlçede balıkçılık yok denebilir. Sadece kişiler kendi çabalarıyla balığı zevk için 
tutmaktadır. Bunun dışında komşu ilçelerden zaman zaman balık gelmektedir.
1 991 yılında ilçede hayvan türleri ve sayıları şöyledır:

H a y v a n lü rü  Sayısı (Adet) (1991 yılı)
Sığır toplamı . 6958
Safkan sığır 1885
Melez sığır 2860
Yerli Irklar (sığır) 2213
Koyun 6 I 74
Kıl keçisi 5760
At 261
Merkep 1066
Öküz 197





Tavuk 
Hindi
Arı kovanı toplamı 
Fenni kovan 
Yerli kovan

TABLO  18: 1991 yılında hayvan sayıları

1991  yılında Yenipazar'da 1 adet Belediye'ye ait mezbaha bufunmakdır. 
Hayvan yemi satan bayilerin sayısı da 17‘dir. Ziraî ilaç bayileri ise 2 tanedir.

i

32.81 2
50
632
562
70

ULAŞIM
Yenipazar'ın komşu illere Aydın'a, İzmir'e, Denizli'ye ve iç kısımlarla bağlantı

sı ulaşım ağının - yolların modernleşmesi ve gelişmesine paralel olarak gelişmiş 
ve artmıştır. Ancak uzun yıllar Yenipazar'ın ulaşımını ve dışa açılımını olumsuz et
kileyen şu faktörleri gözardı etmemek gerekiyor. Bu faktörlerin başında Yenipa
zar'ın özel konumunun Büyük Menderes ırmağının güneyinde Madran Baba 
dağlarının kuzeye bakan yönünde yeralmış olması özelliğindendir. Büyük Men
deres uzun yıllar ulaşımı engelleyen ve zorlaştıran doğal bir engel olmuştur. Bir 
diğer faktör de İzmir, Aydın, Nazilli, Denizli, Afyon karayolu (E-23) ile yine bura
da uzanan Türkiye'nin ilk demiryolunun Yenipazar'ın uzağından (8 km.) geçmesi
dir. Bu yollar üzerindeki yerleşmeler, ulaşım, ticaret vb. yönlerden çok gelişmiştir.

Günümüzde Yenipazar'da yeterli ulaşım aracı vardır. Yenipazar'ın ova köyle
ri ile Eğridere köyüne kadar asfalt yol bağlantıları yapılmış diğer komşu ilçe yolla
rı da geniş ve modern asfalt yollardan meydana gelmiştir. Büyük Menderes nehri 
üzerinde; Yenipazar'ın kuzeyinde ve Donduran köyünün kuzeyinde olmak üzere 
iki köprü yapılmıştır. Ilçe'de 10 kamyon, 2 otobüs, 34 minübüs, 14-taksi ve 8 
kamyonet ticari olarak mal ve yolcu taşımacılığı yapmaktadır.

İlçenin PTT hizmetleri gelişmiştir. Bütün köylerinde telefon vardır.

Yenipazar - Aydın 
Yenipazar - İzmir 
Yenipazar - Nazilli 
Yenipazar - Alhan 
Yenipazar - Alioğullar 
Yenipazar - Çavdar 
Yenipazar - Karaçakal 
Yenipazar - Koyunlar 
Yenipazar - Çulhan

42 km. Yenipazar
150 km. Yenipazar

1 6 km. Yenipazar
3 km. Yenipazar

19 km. Yenipazar
1 8 km. Yenipazar
5 km. Yenipazar

16 km. Yenipazar
4 km.

Dereköy 5 km
Direcik 7 km
Donduran 4 km
Eğridere I 5 km
Hamzabalı 9 km
Karacaören 1 7 km
Paşaköy 29 km
Hacıköseler 36 km

T A BLO  24: Yenipazar'ın çevredeki yerleşim birimlerine uzaklıkları
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HARİTA  X: YENİPAZAR ve ÇEVRESİNDE UlAŞIM





S A N A Y İ ve  T İC A R E T
Yenipazar ve çevresinin temelde uğraş alanı tarım olmakla birikte tarıma da

yalı sanayi de kurulmuş ve gelişmiştir. Halkın gelir düzeyinin artmasına bağlı ola
rak da ilçe ticarifolarak dışarıya açılmıştır. Yenipazar'ın özellikle ova merkezli köy
lerinin halkının yaşam düzeyi gayet yüksektir. Halkın tamamına yakınının kendisi
ne ait meskeni vardır. Son yıllarda bütün köylerde traktör ve otomobil sayısı da 
artmıştır.

Yenipazar ve çevresinde 1991 yılında sanayi ve ticaretle uğraşan kişilere ait 
işletme türleri ve sayıları şunlardır:

Demirci 38 Sarraf 9
Ziraat Aletleri İmalatı 15 Mobkya İmalatı 3
Marangoz 29 Kasap 8
Kahvehane 96 Züccaciye 5
Terzi 20 Yem Ticareti 3
Berber 20 Manifatura 15
Yerli Ürünler Ticareti 30 Matbaa 2
Lokanta 14 Oto Boya 3
Birahane 2 Oto Doğrultma 3
Fotoğraf Stüdyosu 3 Oto Elektrik 3
Tatlıcı 4 Oto Komisyon 2
Bakkal 81 İnşaat Malzemesi 7
Hırdavat 4 Bayan Terzisi 20
Mandıra 1 Manav 31
Radyo TV Tamirci 5 Ipçi - Urgancı 1
Beyaz Eşya Ticaret 6 Büfe 3
Kundura İmalatı 8 Halıcı 5
Taşeron 1 Celep 1 1
Teneke - Lehim 1 Zahireci 1
Kahya 8 Tüpgaz Bayii 1
Müzisyen î Bayan Konfeksiyon 7
Oto Tamiri 22 Hamam 1
Elektrik Tesisat 5 Zirai Mücadele İlaç 3
Sıhhi Tesisat, Cam 8 Tuh j 13
Lastik Tamircisi 4 Kuyumcu 2

m





3 Zeytinyağı Tesircisi 2
5 Değirmenci 2
2 Ekmek Fabrikası 3
2

T A B L O  22: 1991 yılında Yenipazar dil yer alan »ykollnn ve sayılan

Yenipazar'da Tablo'da görüldüğü gibi birçok kolda sanayi ve ticaret yeral- 
maktadır. (Içe|ve köylerinde 60 ticari ve sanayi işletmesinde (iş kolunda) 4 94 es
naf çalışmaktadır. Esnaf ve sanayiciyi kaldındırmak için "Esnaf ve Sanayiciyi Kal
kındırma", "Esnaf ve Kefalet Derneği" kurulmuş ve çalışmaktadır.

1991 yılına göre toplam 1752 vergi mükellefinin bulunduğu Yenipazar'da 
vergilerden gelen gelir ve artışlara ceza gelirleri de ilâve eklenmektedir. Bunun 
sonucu olarak 1990 - 1991 yıllarında ilçenin gelir ve giderleri aşağıdaki şekilde 
olmuştur:

1990 1991 Artış
Gelir 2.226.497.609 TL 3.496.174.100 TL %57
Gider 3.347.619.339 TL 5.646.645.100 TL %68
Artış %57 gelirlerde. % 6 8  giderlerde.

T A B LO  23: Yenipazar'da bülçe gelirleri ve giderleri rakamlar /VJuslos sonu mimariyledir

Yenipazar'ın gelirlerinde artış olmasına karşın, giderlerinin daha fazla artma
sı, altyapı yatırımları gibi nedenlerle bütçe açık vermektedir. Bu açıklık l 991 de 
2.150.471.000 TL. olmuştur.

SO SYO  K Ü L T Ü R E L  H A Y A T

EĞİTİM - ÖĞRETİM
»r

Yenipazar'da eğitim ve öğretimin tarihi Cumhuriyetten önceye kadar uzanır. 
Cumhuriyetten önce Dırecık, Egridere köylerinde Yenipazar merkezde okullar 
eğitim - öğretim veriyordu. Egridere köyündeki okul bölge yatılı okulu şehirde ol
duğundan 300 civarında öğrencisi vardır.

Okulların modernleştirilmesi ve ilkokulların açılması şu şekilde olmuştur. 
1902 yılında Direcik ilkokulu, 1923‘te Yenipazar merkez ilkokulu açıldı. Yenipa
zar'daki ilkokul uzun yıllar "leyle-i mektebi" denilen yatılı okul olarak görev yaptı.

S

Oduncu
Oto Yedek Parça 
Saat Işı
Kırtasiye - Kitap Evi





İlk önceleri bu okulu bitirenler arasından başarılı olanlar eğitmen ve okutman 
olarak köylere gönderildi. 1925'te Hamzabali köyü ilkokulu, 1949'da Karacaören 
köyü ilkokulu 1 950 yılında da Çavdar köyü ilkokulu eğitim ve öğretime açıldı. Di
ğer köy ilkokulları 1960 yılından sonra açılmıştır. 1980 yılından sonra da Çavdar 
köyünün Belen mahallesi, Yenipazar Mestanlar mahallesi ilkokulları açılmıştır.

Yenipazar ilçe merkezinde merkez ilkokulundan başka Efeler ilkokulu ortao
kul ve lise eğitim - öğretim açılmıştır. Yenipazar ve köylerinde nüfus artışının düş
mesi sonucu ilkokula kayıtlar azalmıştır. Bu nedenle taşımalı eğitim sistemine gi
dilmektedir.

i
Bugün Yenipazar ve köylerinde ilkokul derslik sayısı 60‘tır. Lojman sayısı ye

terli olup 15'tir. 1991 - 92 öğretim yılında öğrenci sayısı şöyleydi: İlkokullarda.

Köylerde 292 kız 354 erkek 646 öğrenci
Kentte 275 kız 288 erkek 563 öğrenci
Toplam 567 kız 642 erkek, 1.209 öğrenci

1991 - 92 yılında 101'i kız, 1 10'u erkek toplam 21 1 öğrenci ilkokullara kayıt
yaptırmıştır. Ortaokula ise 55’i kız, 67'si erkek 122 öğrenci, liselere ise 59 kız, 33 
erkek toplam 92 öğrenci kaydolmuştur. Lise 1. 2. ve 3. sınıfta okuyan toplam öğ
renci sayısı ise şöyledır:

1 4 2 kız, 88 erkek toplam 230 öğrenci.

Yenipazar ve köylerinde örgün eğitim kurumlan şunlardır;

Yenipazar (Merkez) 2 ilkokul, 2 Kur'ân Kursu, 1 Ortaokul, 1 Lise, I S. Kursu
Alhan I İlkokul
Alioğullar 1 ilkokul
Çavdar 3 ilkokul
Çulhan 1 ilkokul
Dereköy 1 ilkokul
Direcik 1 ilkokul
Donduran 1 ilköğretim okulu
Eğndere J ilkokul
Hamzabali 1 ilkokul, l ortaokul
Karacaören 1 ilkokul
Karaçakal 2 ilkokul
Koyunlar i ilkokul
Paşaköy 1 ilkokul
Hacıköseler t ilkokul

Yenipazar'ın bazı köylerinde kampus eğitim sistemine - taşımalı eğitime geç
mek için çalışmalar başlatılmıştır. Bu nedenle ilk önce Çavdar köyü ilkokul öğren
cileri Hamzabali köyüne hergün taşınarak daha iyi bir eğitim hedeflenmiştir. Bu 
uygulama bu senelerde genişletilerek devam  edecektir.





Öğretmen sayısına gelince;

İlkokullarda 26 Bayan, AO Erkek Öğretmen
Ortaokullarda I Bayan, I l Erkek Öğretmen
Ljsede 8 Bayan, 26 Erkek Öğretmen
Toplam 35 Bayan, 67 Erkek Öğretmen
bulunmaktadır.

Yenipazar'da l'i erkek, l'i kız 2 tane Kuı'an Kursu'da bulunmaktadır. Hamza- 
balide Ortaogul, Donduran'da İlköğretim okulu, Yenipazar'da Ortaokul ve Lise 
bulunmaktadır.

Yenipazar'da yaygın eğitim olarak "Halk Eğitim Merkezi" hizmet vermekte
dir. Müdür ve Biçki - dikiş öğretmeni dışında 4 kadrosuz usta öğretici çalışmakta
dır. 1991 yılında ikisi Yenipazar'da üçü köylerde 5 kurs açıldı. Yenipazar'dan 50 
dolayında öğrenci de Çıraklık Eğitimi için (ÇEM) Nazilli'ye gidip gelmektedir.

F O L K L O R

Yenipazar ve çevresinin zengin bir folklorik yapısı vardır. Giyim - kuşam, mü
zik - manı, yemekler, tören ve kutlamalar vb. kültür değerleriyle kendine özgü 
canlı bir sosyo - kültürel dokusu vardır.

GİYİM: Yenipazar ve köylerinde giyim - kuşam normal zamanlarda, düğün, 
nişan, bayram gibi özel gün ve kutlamalarda farklılık gösterir. Normal zamanlar
da giyim çok sadedir. Erkekler pantalon, ceket veya yelek giyerler. Orta yaşlı er
kekler şapka, kadınlar da "bürgü" denilen büyük bir başörtüsü takarlar. Diğer ka
dın giysileri yinede "don" denilen şalvar, "işlik" denilen gömlektir. Kadınlar başlık 
olarak ev içinde genelde üstlük de denilen yazma takarlar. Bu yazmanın kenarla
rı çok güzel el işleme ve oyalarıyla işlenmiştir. Bu yazmanın yaygın olarak söyle
nen cbger adı "çember"dır. Bu yazmalar tığ, mekik, ıgne ve boncuk oyalan türün
de işlenir. Bunlardan "tıg" yörede en yaygın olan ve çok özel dantel oyaların ya
pıldığı bir türdür. Igne oyası türünde ise "mantı", "karanfil", "portakal çiçeği", 
"Nergis" ve "Çiğdem" oyaları yapılır. Boncuklu oyalardan ise "ılda" ve "Karabiber" 
oyası yaygındır. Yapılan bu nefis oyaarın çoğu genç kızların çeyiz sandıklarının 
en değerli, vazgeçilmez gereçleridir. Genç kızlar evlenmceye kadar onlarca çeşit 
oya ve işleme yaparak çeyizlerini hazırlarlar.

Nişan, düğün, bayram gibi özel gün ve gecelerde erkek kıyafetleri pek bu 
değişiklik göstermez. Erkekler böyle anlarda en yem elbiselerini gıye, traşını olur, 
ayakkabısının boyasına dikkat ederler, elbiseleri çok iyi ütülüdür. Kadınların ise 
özel giysileri vardır. Nişan ve düğün elbiseleri etek, bluz, fistan (gelin için gelın- 
lıkjdir. Kızlar takı olarak varsa altın ve bileziklerim, yakalarına broş, boğaza kolye -





künye kola bilezik yoksa bileklik takarlar. Orta yaşın üzerindeki kadınlarda çok az 
olmakla birlikte "tuğra - tura" adı verilen alınlık takılır. Parmaklarına yüzük takar
lar.

Y ö reye  özgü Efe kıyafetleri ise daha çok milli bayramlarda öğrenciler tarafın
dan giyilir. Bu giysiler Zeybek elbisesidir. Başlık olarak püsküllü bir fes, yelekli ve 
bol bir cepken ile sadece dize kadar giyilen çok geniş zeybek donundan meyda
na gelir. Ayakta ise uzunca bagcıklı potin (çizme) yeralır. Zeybek yörenin milli 
simgesidir.

M ÜZİK, OYUN ve M AN İLER (SÖZLÜ  ED EBİYAT): Yenipazar folkloru içer
sinde müzik, oyun ve sözlü edebiyat ürünlerinden mani, destan ve yöresel kah
ramanlık türkülerinin önemli bir yeri vardır.

Yenipazar ve çevresine özgü konuşma dili, şivesi ilginçtir. Yenipazar ve köy
lerinde Türkçe düzgün olarak pek konuşulmaz. Türkçe'yi düzgün konuşanlar "Yö- 
rükler"dir. Bunlar genellikle Yenipazar merkezde olmak üzere Karaçakal, Dondu
ran, Mestanlar mahallesi ve Dereköy'dedirler. Dereköy'ün güneyinde Çıkrıkala- 
nı'nda yaşayan Yörükler de vardır. Bunları bazıları Yenipazar'a ve ova köylerine 
göç etmişlerdir.

Yenipazar ve çevresine özgü ağız ve şiveye örnek verecek olursak yüzlerce 
örnek bulabiliriz. Burada en belirginlerini kaydedelim:

Şive (Yöresel ağız) Oz Türkçe
Hen Sen
Efe Ab i
Irnba Baba
Hınga Evet
Ya'a Hayır
Nahalsın Nasılsın
Neyabbakısın Ne yapıyorsun?
İşlik Gömlek
Pontur Pantalon
Çenti Çanta
Hadi Gari Haydi Artık
Gızan - Kıltan Çoluk - Çocuk
Gelip Bakır Geliyor. Gidiyor...

Yenipazar çevresinde söylenen türkü, mani ve destanlardan bazıları şunlar-
dır;

MANİ
Etek, bluz dar geldi, Davulumun ipi tura
Dar sokaktan yar geldi, Ben geliyorum vura , vura
Elleşmeyin o yari, Ben geliyorum Amca
Ayda yılda bir geldi. Senin hanemi sora, sora





Ördek gibi suya daldım, Donduran'ın tenceresi
Arkadaşlarımdan gelir kaldım. Doksan sekiz penceresi
Çok bekletme Amca Çok bekletme hanım abla

..'dan bahşiş aldım. Soğudu pilav tenceresi

Dağda tavşan yayılır. 
Bıyıkları sayılır.
Geçme oğlan buradan
Seni gören bayılır.

4' r
H A VA  - TÜRKÜ
Şu Dalma'nın çeşmesi 
Ne hoş olur içmesi 
Yörük de Ali'yi sorar sen 
Efelerin efesi!
Hey gidinin efesi! 
Efelerin Efesi!

Şu Dalma’dan geçtin mi? 
Soğuk da sular içtin mi? 
Efelerin içinden 
Yörük de Ali'yi seçtin mi? 
Hey gidinin efesi!
Efelerin Efesi!

YAYLA HAVASI
Kır atıma burçak verin kişnesin 
Yaralarıma fitil salın işlesin 
ben gidersem nazlı yarim nişlesin 
Koyu gölgelerde gergef işlesin

Kır atıma bindim köprüden geçtim 
Kamalar yaylasından alkanlar saçtım. 
Altın çakmaklığımı aldım dinarı bastım, 
Duymadın mı ağam, efem şanımı?..

OsmanlIlar bölük bölük geldiler.
Ak bağrımı delik-deşik ettiler,
Koca Mustafa öldü deyip döndüler, 
Duymadın mı agam, efem şanımı?

Bulgurcular Akgedik'ten ünledi 
İnce Mehmet kulak verip dinledi,
Koca Mustafa kurşun yedi dinledi, 
Duymadın mı agam efem şanımı?

Dıyorlarki dag üstünde dağ olmaz,
Ah çeken yüreğinde yag olmaz,
Yüzbın cerrah gelse yaram iyi olmaz 
Duymadın mı agam efem, şanımı?





mene "kapama" hamur içine et konularak pişirilen yemeğe de "toparlak" yuvar
lak denilir Toparlak özellikle Yenipazar merkezde, Karaçakal, Alioğulları, Koyun
lar Donduran ve Direttikte yaygındır. Kapama ise Yenipazar ve batısındaki köyler 
ile karacaören, Eğridere, Paşaköy ve Çavdar da yaygındır.

Tatlılardan zıvrı nişastanın kaynatılması şeker ilâve edilip soguyuncaya kadar 
bekletilmesi ile yapılan bir tatlıdır. "Sareli" ise; hamur sarması şeklinde tepsiye yer
leştirilen yufkaların fırında pişirilip üzerine şerbet ilâve edilmesi ile meydana gelir.

İçecek olarak klasik ayran, limonata yanında yörede Yenipazar ve köylerine 
özgü koruk suyu vardır. Henüz olgunlaşmamış üzümlerin sıkılıp şekerle karıştırıl
masından yapılır. Yaz aylarında kahvehane ve çaybahçelerinde içilen önemli bir 
içecektir. Aydınfyöresine has - özel Kar helvası ve Kar şerbeti de Yenipazar ve 
köylerinde Yaz aylarında yenilen - içilen yiyecek ve içeceklerdendir.

TÖREN VE KUTLAMALAR: Yenipazar ve köylerinde çok zengin tören ve 
kutlama kültürü vardır. Nişan - Düğün, bayram, mevlid, asker uğurlama, Hacı 
uğurlama ve karşılama, yağmur yağması için Yelebesi düzenleme, gene er, atıcılık 
(düğünlerde) bayrak dikme (düğünlerde) bu kültürün parçalarıdır.

Yörede yakın zamana kadar devam eden (günümüzde de kısmen olan) gö
rücü usulü evlilik yerini, evlenecek gençlerin düğünlerde, bayramlarda gencerde 
görüşüp tanışmaları ve anlaşarak evlenmelerine bırakmıştır. Kız kaçırma olayı ise 
yok denecek kadar azdır.

Evlenmeye karar veren gençler anne - babalarına durumu anlatırlar. Onlar 
da kız evine elçi gönderirler. İki taraf razı olursa, "Söz mendili" verilir. Her iki tara
fın neler yapacağı (ev, eşya, altın ve diğer takılar....) konuşulur. Köylerde söz ni
şanı yapılır. Yörede erkekler genelde ev alır, kız tarafı da evin eşyasını alırlar.

Belirtilen bir günde, genelde düğüne 1 ay kala, esas nişan yapılır. Nişanda 
getirilen eşyalar, çeyizler duvara serilir. Kız evi eşi ve dostuyla eğlence düzenler. 
Genç kızlar arkadaşlarının sevincine ortak olup türkü söyler ve oynarlar.

Düğün günü belirtildikten sonra hazırlıklar tamamlanır. Yörede "okuntu” de
nilen şeker, kibrit vb. hediyelerden oluşan davetiyeler dağıtılır. Düğünler üç gün 
sürer; Cuma - Cumartesi - Pazar. Cuma günü her iki düğün evinde Yaprak Sarma 
yapılır, Keşkek pişirilir. Oğlan evine ucunda elma, portakal veya limon geçirilen 
bir bayrak direği dikilir. Gençler silah atarak buraya bayrak dikerler. Daha sonra 
usta avcılar toplanarak atıcılık yarışı yapılır. Dereceye girenlere ödülleri verilir. 
Düğünün ikinci günü "Kına günü", gecesi de "Kına gecesi" eğlenceleri yapılır. 
Son gün gelinin eşyaları yeni eve döşenir. Öğleden sonra damatın arkadaşları 
toplanır ve birlikte kız evine giderler. Gelin akrabaların elini öperek vedalaşır. 
Sonra arabayla konvoy halinde gelin erkek tarafına getirilir. Damat arabanın ka
pılarını aşar ve gelini eliyle arabadan indirir. Bu sırada cebinden çıkardığı bozuk 
paraları çocukların üzerine atar. Arkadaşları onu akşam oluncaya kadar yalnız bı
rakmaz, akşam güveyi katma ile düğün sona erer.

Bayram ve gencer Yenipazar'da çok önem verilen iki önemli gündür. Rama
zan ve Kurban bayramlarında en yeni elbiseler, ayakkabıları giyilir. Bayram na
mazından çıktıktan sonra doğruce eve gidip, anne - baba ve büyüklerin elleri 
öpülür. Daha sonra bütün dostlar ziyaret edilir. Çocuklar ev ev dolaşarak bay
ramlaşırlar.





Yenipazar ve çevresinde yöresel olarak söylenen diğer türküler şunlardır. Yö
rük Ali, Pembe grep oyası, Aydın Türküsü, Karyolana Basayım, Alıverin Saçlarımın 
Borudunu, Harmandalı, Yenipazar'ın yaşayan şairlerinden Mustafa Tarhan'ın "Ye
nipazar Destanı" şiiri:

YENİPAZAR
Ruhuma ilham gelir azar azar 
Arif olanlar söyler, yazar.
Ortasia'da kuruldu önce pazar,
Hayranım saga Ey Yenipazar!

f
Sımsıcak sana sarılmış köylerim,
Senin adına türkü söyler dinlerim.
Değmesin sana kötülük nazar,
Hayranım sana Ey Yenipazarl

Üstünde bir kale gibidir Tolozlar tepesi,
Kurtuluşa yön vermiş Yörük Ali Efesi,
Zeytinliktir dağların, derelerin az akar,
Hayranım sana da Ey Yenipazar!

Batısında Alhan var, doğusunda Donduran,
Ufkumda parlayan yıldızsın her an.
Helaldir uğruna döktüğümüz kan.
Hayranın sana da Ey Yenipazar,

Mustafa Tarhan

YEM EKLER : Yenipazar yöresine ait özel yemekler vardır. Bunlar, Yavru Ka
vurması. Halebışı, Höşmerim (Yumurta ile yapılan) Yaprak Sarma, Keşkek ve Ka
pama. Tatlılardan Zıvrı, Sarelı. içeceklerden Kar Helvası, Kar Şerbeti ve Goruk 
(ham üzüm) suyu. Yavru kavurması ilçe merkezinde kaynana yemeği olarak ha
zırlanır. Kaynana gelin ve güvey için Yavru kavurması yapar. Tavuk veya piliçten 
yapılır. İlçede "Halebışi" olarak adlandırılan pide çok lezzetlidir. Kıymalı, peynirli 
veya tahanlı yapılır. Kıymalı halebişi üzerine turunç sıkılır, tereyağı konulur. Yine 
misafir yemeği olarak pişirilen - yapılan höşmerim yumurtaların önce rafadan pi
şirilip sonra soyulması ve ortadan ikiye ayrılarak tereyağı içersinde kızartılmasın
dan oluşur. Keşkek buğdayın kuzu eti ile büyükçe bir kazanda kaynatılarak hazır
lanması ile oluşur. Düğünler, mevlidlerde mutlaka Keşkek pişirilir. Evlenecek biri
sine "Keşkeği ne zaman kaynatıyoruz, yiyoruz" diye sorulur. Yaprak Sarma da dü
ğünlerde Keşkek kadar önemlidir, asma yaprağının arasına bulgur veya pirinç sa
rılarak pişirilir üzerine yoğurt konulur. Yörede Cuma günü başlayan düğünler 3 
gün sürer. I güne "Sarma Günü" adı verilir. Kızarmış et ve patatesle yapılan ye-
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Bayram ertesi "Gencefdir. Yenipazarilçe merkezinde eğlence yerleri, pazar 
yerleri adeta şenlik ve fuar alanına döner. Genç kız ve erkekler çarşıda dolaşır 
alışveriş yaparlar. Gencerden çocuklara oyuncak almak, çocukların bir sene bek
lediği en güzel özlemdir.

Yörede Asker uğurlama, Hacı uğurlama ve karşılama törenleri önemlidir. 
Köy meydanında veya ilçede parkta toplanan halk dualarla askerleri uğurlar, ha
cıları yolcu eder ve dönüşünde karşılarlar. Kurak yıllarda çocukların yaptığı töre
ne “Yelebesi" denir. Yelebesi yapılacağı akşamı (gündüz yapılmaz) çocuklar topla
nır. Ellerinde birer zil veya koyun çanı bulunur. İçlerinden birini başkan seçerler 
onun elinde büyük bir zeytin dalı bulunur. Toplu olarak ve evleri tek tek dolaşa
rak para, yumurt^ve meyva toplarlar. Hep birlikte bir evin kapısına gelince;

f

Yelebesi yeliyle 
Ardının seliyle 
Yağdır Allahım yağdır 
Yağdır Allahım yağdır

Sözlerini zil ve çan sesleri arasında yüksek sesle koro halinde söylerler. Ev sa
hibi para, yumurta veya meyva verir. Bir tas suyu da başkanın elindeki zeytin da
lının üstüne döker. Çocuklar yukardaki sözleri durmadan söyler ve köyü dolaşır
lar. Yumurtalar sepette toplanır. Çocuklar en son mezarlığın çevresini de dolaşa
rak başladıkları yere gelirler. Toplanan para ve diğer eşyaları paylaşırlar. Bu tören 
1 0 yaşından küçük çocukların yaptığı yarı dinsel bir yağmur törenidir.

S A Ğ L IK  - SPO R

Yenipazar ve çevresinde sağlık sorunları önemli ölçüde halledilmiştir. Ancak 
kentin altyapı sorunları yeni yeni düzelmektedir. Örneğin kanalizasyon şebekesi 
yoktur. Potseptik çukurları, Belediye vidanjörü ile temizlenmektedir.

İlçede Hükümet Tabibliğinin yanı sıra Merkez Sağlık Ocağı vardır. Burada ye
terli doktor ve hemşire görevlendirilmiştir. Köylerden Donduran ve Hamzabali'de 
Sağlık Ocağı, Karacaören, Dereköy ve Çavdar'da ebeler vardır. Mütehassıs - uz
man doktorların düzenli olarak yürüttükleri gezici sağlık taramalır ve çocuk aşıları 
sayesinde ilçede sağlık hizmetlerinde önemli bir başarı düzeyine gelinmiştir, ilçe
de ve köylerde ana - çocuk sağlığı ile ilgili çalışmalar, aile planlaması çalışmaları 
yaygındır. İlçede ve köylerde aile planlamasına katılma oranı yüksektir.

İlçede spor faaliyetlerine gelince; İlk ve Orta dereceli okullarda çocukların 
beden ve zihin sağlığı açısından spora önem verilmektedir. Atletizm, futbol, 
hentbol ve voleybol dallarında öğrenciler önemli başarılar kazanmaktadır.
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İlçede amatör spor klüpleri de başta futbol olmak üzere sportif çalışmalar 
yapmaktadırlar. Yenipazar Gençlik Spor Kulübü, Esnaf Spor Kulübü, Hamzabali 
Spor Kulübü gibi. Bu kulüplerin yanında hiçbir kulübü olmayan köy spor takımla
rı da vardır. Eğrıdere, Paşa köy, Çavdar, Direcik gibi. Bu takımlar yıl içersinde fiks
tür çekerek Belediye, Kaymakamlık turnuvaları düzenlemektedirler. İlçede 1990 
yılında hizmete giren Cengiz Altınkaya Spor Tesisleri ve stadyumu vardır. Bu te
sisler ilçede sporun gelişmesine önemli katkı sağlamışlardır.

İlçede güreş sadece düğünlerde yapılır. Yukarda söylediğimiz gibi atıcılık da 
düğünlerde yapılır. Yaygın olan diğer spor dalları; At yarışı ve Deve güreşidir. 
Çevre ıl ve^ilçelerden gelen atlar ovada kanal yolu boyunda koşarlar. Bu koşular
dan hayır burumu ve derneklere getir sağlanır. Her yıl kış mevsiminde geleneksel 
olarak düzenlenen Deve güreşi de çok önemlidir.

a
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' Ö N S Ö Z

Yenipazar benim doğduğum ve çocukluğumu geçirdiğim ilçe'dir. 25 Mayıs 
1965 tarihinde Yenipazar'ın Eğridere köyünde doğdum. İlkokulu bu köyde oku
dum. Beşerrve İktisadî Coğrafya dalında Yüksek Lisans tezi hazırlamam gerekti
ğinde gözlemlerim ve önbilgilerime, coğrafi bilgilerimi de ekleyerek "Aydın iii 
Yenipazar ilçesi Monoğrafyası" tezini hazırlamaya karar verdim. Deniz Bilimleri 
ve Coğrafya Enstitüsü Müdürü, Danışman Öğretim Görevlisi değerli Hocamız 
Prof. Dr. Selâmi Gözenç'in oluru ve tavsiyesi doğrultusunda bu tezi hazırladım.

Tezi hazırlarken Yenipazar merkezi ile tüm köylerini ayrı ayrı gezdim. İlçede 
Kaymakam, Belediye Başkanı, Milli Eğitim Müdürü, Mal Müdürü, Ziraat Müdürü 
ve Nüfus Müdürü ile bizzat görüştüm; gerekli bilgi ve dokümanları aldım. Köyler
de ise başta muhtar olmak üzere köyün yaşlılarına müracaat ettim. Aydın Bayın
dırlık Müdürlüğü ile işbirliği yaparak 1/100.000 ölçekli Yenipazar Topografya ha
ritasını çizdim. Meteoroloji İşleri Genel Müdü/iüğü ile yazışma yoluyla ilçenin ikli
mi ile ilgili bilgileri aldım. Bu konuda Sultanhisar Meteoroloji istasyonunda da ek 
bilgiler aldım. Bazı konularda Deniz Bilimleri - Coğrafya Enstitüsü Kütüphanesi
nin zengin kitaplığından yararlandım. Özelikle Kütüphanemizde çalışma yapar
ken Evliya Çelebı'nin "Seyahatname" adlı ünlü eserin "Musul - Hicaz - Anadolu" 
adlı 9. Cildın’de Yenipazar'ın tarihçesi konusunda ortaya çıkardığım konular, bu 
konuda bir yenilik ve orjinallik taşımaktadır.

Elimizdeki imkânları zorlayarak bilgi, tablo, şekil (grafik) fotoğraf ve haritalar
la hazırlamaya çalıştığım bu tez iıçem için faydalı olacağını ümit ediyorum.
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G İR İŞ
Yüksek Eisans tezi olarak hazırladığım bu çalışma, coğrafi bütünlüğe bağlı 

üç ana bölümden oluşmuştur. Bunlar, İlçenin Fizikî Coğrafyası, Beşerî ve Ekono
mik özellikleridir!

Yenipazar ilçesi Monoğrafyası'nı hazırlarken Maden Tetkik ve Arama Enstitü
sünün 1/100.000 ölçekli topoğrafya haritası üzerinde çalıştım. İlçenin nüfus, 
ulaşım v.b. özelliklerini bu haritaya yansıttım. Tez çalışmalarının temel öğelerin
den birisi haritadır. Bu çalışmada haritaya önem vermekle beraber, haritadan da
ha çok gözlem ve araştırmalarıma yer verdim.

Yenipazar'ın iklimi ile ilgili tüm bilgileri Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 
(Ankara) temin ettim. Bu bilgiler ışığında tablo, grafik ve şekiller (rüzgar gülü gi
bi) çizdim. Coğrafi izahlarını yaptım.

Bu çalışma sırasında arazi çalışmaları ve geziler yaptım. Ilçe'nin tüm köylerini 
dolaştım, yetkililerle görüştüm. Tez için gerekli fotoğrafları çektim ve hazırladım.

"Aydın ili Yenipazar ilçesi Monoğrafyası" tezini hazırlarken kütüphane ça
lışmalarına yeterli önemi verdim. Bunun sonucu olarak Deniz Bilimleri ve Coğraf
ya Enstitüsü Kütüphanesinde birçok eserden yararlandım. Bu eserlerin en dikka
te değer olanlarından biri "Seyahatname" oldu. Bu kitabın 9. cildi Anadolu - Suri
ye -Hicaz bölümünde Evliya Çelebi'nin Yenipazar’ın geçmiş tarihini aydınlatan bil
gileri buldum.

Bu çalışma harita, grafik, tablo, resim yanında bibliyografik çalışma ile ta
mamlandı. Faydalı bir çalışma olduğuna inanıyorum.





C O Ğ R A F İ KONUM

Yenipazar ülkemizin Ege Bölgesi'nde, Batıanadolu Bölümü sınırları içersinde 
yeralan Aydın iline bagiı bir ilçedir. AydınTn 41 km. güneydoğusunda yeralan 
Yenipazar Nüfus ve yüzölçümü yönüyle Aydın'ın diğer ilçelerinden küçüktür. 
180 km2'lik yüplçüm e sahip Yenipazar’ın toprakları Büyük Menderes Havzası'nın 
orta bölümünde yeralır. Bu arazi güneyde, Madran Baba dağları (1792 m .j’nın 
kuzeye doğru ormanlarla kaplı yamaçları ve Büyük Menderes'in aktığı yatağa ka
dar uzanan alan ise, ovalık düz alandan meydana gelmiştir.

Yenipazar ilçe merkezinin denizden yüksekliği 56 m.’dir. Yine ilçe merkezi 
37°48’ kuzey enlemi ile 28° 12’ dogu boylamının kesiştiği noktada yeralır.

Yenipazar’ın sınırlarına gelince: Kuzey’den Sultanhisar ilçesi, kuzeydoğudan 
Nazilli, doğudan Bozdoğan, güneyden - güneybatıdan Çine, batıdan ise Aydın 
merkez ilçeye bagiı Dalama Bucak (Nahiye) merkezinin toprakları ile çevrilidir.

Yenipazar’ın özel konumunun önemli bir özelliği de, Batıanadoluda yeralan 
denize dik - birbirine paralel Horst - Graben (yükselti - ova) topografyası üzerinde 
yeralmasıdır. Ilçe’nin güneyinde eski kütleye ait Menteşe dağlık kütlesinin kuzey 
duvarını oluşturan Madran Baba dağları yeralır. (1792 m.) Ilçe’nin yandan fazla 
arazisi bu dağların kuzey yamaçları üzerindedir.

Yenipazar 8 km. uzunluğunda asfalt bir yolla kuzeyde Aydın dağlarının gü
ney eteklerini dogu - batı doğrultusunda çevreleyen Aydın - Denizli - Afyon kara
yolu’ (E-23) na bağlanır. Ülkemiz'in ilk demir yolu olan Aydın - İzmir demiryolu 
da aynı yerde E-23'e paralel olarak uzanmaktadır. Yenipazar’ın 8 km. kuzeyinde
ki bu kavşak noktası ve çevresine "Devrant" denilmekledir. Burada tren istasyonu 
yoktur. Bu noktanın 1 km. batısında Sultanhisar, 1.5 km. doğusunda Atça istas
yonları yeralır.

Büyük Menderes Irmağı Yenipazar’ın 1.5-2 km. kuzeyinde dogu - batı yö
nünde Menderesler (S) çizerek akmaktadır. Yenipazar'ın kuzeydoğusunda Don
duran ovasında güneyden gelen Akçay suyu Büyük Menderes ile birleşir. Akçay 
kolu ile birlikte Büyük Menderes ırmağının suyu bir hayli artar. Yenipazar’ın gü
neyinde dağlar arasında yeralan vadilerin bir olukla Yenipazar ilçesinden geçen 
kısmı Kocadere’dir. Kocadere ile Dereköy - Hamzabalı arasındaki "Gedıve" deresi 
sadece kışın akan küçük derelerdir.

Yenipazar’ın dağlık kısmında güneyde güneydoğu - kuzeybatı yönünde uza
nan, yılın on ay gibi uzun bir süresinde akan Madran çayı vardır. Yazın kısa hır 
süre (iki ay) bu çayda akım durur, çukur göletlerde sular, göller oluşturur.

Yenipazar Büyük Menderes’in güneyinde yeralmaktadır. Büyük Menderes'in 
kuzeyinde yeralan ve E-23 Karayolu ile İzmir - Aydın - Denizli demiryolunun geç
tiği Ortaklar, Germencik, incırlıova. Aydın, Umurlu, Köşk, Sultanhisar, Atça, Nazil
li ve Kuyucak’a göre Yenipazar ulaşım yönüyle yetersü kalmaktadır. Bu nedenle 
Yenipazar’da ekonomik ve beşerî hayat uzun seneler gelişememiştir. Günümüz-
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¡eşme birimleri ise Aydın merkezli bir banliyöyü oluştururlar. Yenipazar bu siste
me 8 km. güneyde ve doğal bir engel olan Büyük Menderes'in gerisinde yeral- 
maktadır. Yenipazar üç önemli köprü ile kuzeydeki bu banliyö sistemine bağla
nır. Bunlardan birisi ve en önemlisi Yenipazar'ın 4 km. uzağında (kuzeyde) yera- 
lan Büyük Menderes köprüsüdür. İkincisi DondurarVın kuzeyinde uzun seneler 
kayık geçidi olarak kullanılan alanda kurulan yeni köprü, üçüncüsü Aydın'ın gü
neyinde Baltaköy'e yakın bir alanda kurulan köprüdür. Son yılarda ise Dalama- 
Köşk arasında yine Büyük Menderes ırmağı üzerinde kurulan köprüde Aydın’a 
ulaşımda önemli bir rol üstlenmiştir.

S U L T A N H İ S A « ATÇA

B O Z D O Ğ A N

0:1 /100,000

HARİTA I :  YENİPAZAR'IN TOPOGPAf'YA HAKIIASI





J E O M O R F O L O J İK  Ö Z E L L İK L E R

Yenipazar'ın yeryüzü şekillen (topoğrafik yapısı) iki temel karakter gösterir:

1. İlçenin kuzey sınırını çizen Büyük Menderes Irmağı ile Direcik, Donduran, 
Yenipazar, Alhan, Dereköy, Çulhan ve Hamzabali yerleşim birimleri arasında ka
lan alüvyal topraklarla kaplı düz ova bölümü.

2 . İlçenin güneyinde Madran Baba dağları' (I 792) nın kuzey etekleri üzerin
de yeralan orta yükseklikte dağlar ve aralarındaki küçük vadi yataklarından olu
şan engebelik dağlık bölüm.

Şimdi bu iki bölümü ayrı ayrı ele alıp inceleyelim.

OVA BÖLÜMÜ

Yenipazar'ın düzlük alanlarından oluşan ova bölümü en doğuda Direcik - 
Alamut köylerinin sınırlarının kesiştiği noktadan başlar. Bu nokta Yenipazar, Na
zilli ve Bozdoğan ilçe sınırlarının kesiştiği nokta olup Yenipazar ovasının doğu sı
nırıdır. Ova'nın kuzey sınırı doğal bir sınırla, Büyük Menderes'in aktığı yatakla sı
nırlanmıştır. Büyük Menderes aynı zamanda tüm ilçe sınırlarının kuzey sınırını 
oluşturur. Ova bölümünün güney sınırı Madran Baba dağlarının kuzey etekleri
nin Alamut - Direcik sınırlarından başlayarak.toatıya doğru geçtiği ve Hamzabali 
köyünün batısında Keçelci mahallesi ile .Dalama'ya bağlı Alanlı köyü arasına ka
dar devam eden ova - dağ kesişimin! oluşturan çizgidir. Ova bölümünün batı sı
nırı ise Alanlı - Hamzabali köyleri arasından kuzeye doğru dik bir şekilde devam 
eden ve Sultanhisar'ın Salavatlı kasabası aşağısında Büyük Menderes'e birleşen 
bir sınırdır.

Yenipazar'ın toplam arazisinin 2/5'ini ova bölümü meydana getirir. I 8.000 
hektar arazinin 7.024 hektarı ovadır. Yenipazar'ın ova bölümünün kuzey - güney 
genişliği ortalama 7 km.dir. En doğusu ile en batısı arasındaki mesafe ise 19 km. 
kadardır.

Kış aylarında taşıdığı fazla alüvyal taşıyan suların taşması sonucu oluşan ka
lın bir alüvyal örtü ile kaplı olan Büyük Menderes ovası Çukurova'dan sonra en 
önemli pamuk yetiştirilen ovadır.

Yenipazar'ın ova kısmı yöre halkınca adlandırılan şu bölümlerden oluşur:
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Delikli kuyu 
Acı kuyu 
At korusu 
Çağıllar 
Ortasi ovası 
Muslukbaşı 
Adalı karaağaç

Ekiz (ikiz) Karaağaç
Turçun kavşağı
Karayer
Köklük
Kargalık
Hayıtlı orman
Eğri Azmak

El





Akgül
Menderes
Akıntı
Ormandibi
Kabakavruk
Sığıryolu

Azmak 
Bozova . 
Kocabuk
Fidan Karaağacı
Sazlık
Koflaz

Yenipazar'ın ova bölümünün en geniş yeri Hamzabalı ve Dereköy köylerinin 
kuzeyinde kalan alandır. Bu alanda Büyük Menderes ırmağı iyice kuzeye yönelir 
büyük bir ters " 2 " çizer. Bu ters " 2 "nın kuzey kıvrımı Sultanhısar ilçesinin batı
sında Çiftekahveler mevkiine yakındır. Bu büklümün güneyinde en büyük ıkı ova 
Köklük ve Bozgva'dır. Bu kısmın genişliği 10 km.'ye yakındır. Büyük Menderes ile 
ova kısmının daraldığı yerler ise Direcik ve Donduran köyleri arasında Akçay'ın 
Büyük Menderes'e birleştiği kısım ile Yenipazar'ın batısı Alharı köyü kuzeyinde 
Menderes güneye yaklaşmıştır. Donduran ve Yenipazar arasında ova orta geniş
liktedir.

Büyük Menderes ovasında doğal olarak oluşmuş göl yoktur. Sonradan Bü
yük Menderes'in büklümlerim koparması sonucu (Menderes) oluşmuş alüvyal set 
göllerine nadir rastlanır. Bu tür göller çok küçük olduğundan zamanla kuruyabil- 
enektedir. Halen Sazlık ovasında yeralan Sazlık gölü bu şekilde oluşmuş set gölü
dür.

D A Ğ L IK  B Ö L Ü M

Dağlık engebeli bölüm Dırecık - Donduran köyleri, Yenipazar, Alhan. Çul
han, Dereköy ve Hamzabalı köylerinin yerleşik olduğu dogu - batı eksenindeki 
ova yerleşim yerlerinin bulunduğu noktadan başlar. Aralarında 3 - 4 km. kadar 
uzaklık bulunan bu yerleşmelerin önemli bir özelliği dag - ova kesışımınde kurul
muş olmalarıdır. Yenipazar'ında aralarında olduğu bu yerleşmelerde meskenlerin 
bir kısmı ovada (düzde) bir kısmı da dagm başlangıcında kurulmuştur. Bu yerleş
meler sırtını Madran dağı' (1 792) nın kuzey kısmına yaslamışlardır. Dag kısmı bu 
noktadan güneye doğru hemen yükselir.

Dogu’da Direcik ve Donduran köylerinin güneyinde Hatun yaylasına doğru 
artan diklik Köseler mahallesinin üst kısmında azalır, Koyuniar'a giden yol boyun
ca fazla eğim görülmez. Alıoğulları köyüne doğru ise hafif bir diklik devam eder. 
Köseler mahallesi - Hatun yaylası üzerinden Yenipazar'a doğru çizilecek bir profil 
ilçenin en dik profilini oluşturur. Bu diklik Yenipazar'ın batısından Alhan, Çulhan 
ve Dereköy'ün gerisine kadar azalır. Hamzabalı'nın güneyinde ise tekrar artar. 
Hamzabalı'nın hemen gerisinde Yaylacık tepesi yeralır.

İlçenin en dik olan Yenipazar - Hatunyaylası - Alıoğulları koyu lyazlık evler 
alanı) ve Kalıca tepesi (1250 m.¡'nın doğusu Akçay vadisine çok yüksek bir eğim
le ınen sırtlardan oluşmuştur. Bu sırtların Akçay vadisine ulaştığı alanda Alamul, 
Kavaklı, Osmaniye ve Kılavuzlar gibi köyler vardın Kalıca tepesinin gerisinde ise 
Güney koyu ve Kunduzlar mahallesi yeralır. Bu yerleşmeler Bozdoğan’a bağlıdır. 
Yenipazar'ın doğu ve güneydoğu sınırını çizerler.

Yenipazar'ın güneyinde çok dik ve parçalı bir özellik gösteren bu alanda ula
şım, ticaret ve yerleşme gibi beşerî - İktisadî özellikler araziden olumsuz etkilen-
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mistir. Bu yüzden buradan Yenipazar ve Nazilli'ye sürekli göç olmuştur. Buradaki 
köyler bu yüzden az nüfusludur. Karaçakal 198, Koyunlar, 352, Alioğulları 249. 
Alioğullar köyünün kışlık yerleşme yeri çok diktir; yazın yayla evlerine çıkarlar. Ka
raçakal ise mahalleler şeklindedir.

Buradaki tepeler şunlardır; Sığırtepe 200 m. Çorlantepe 372 m. Hatunyayla- 
sı 750 m. Çatal Menengiç (Yataklı sırtı) 1020 m. Dömen tepe 1000 m. Kalıca 
1250 m.

Yenipazar - Alhan - Çulhan ve Dereköy'ün güneyinde yer alan ortadaki bö
lüm bu köylerden İtibaren güneye doğru hafif ve meyil İle yükselir. Dereköy ve 
Çulhanın güneyindeki Çıkrıkalanı ve Ormanlar'dan Karacaören önlerine doğru 
ise diklik artar. Bu kısımda yeralan Çakal tepe 350 m. Soğuktaş tepesi 684 m. 
Buğdaygediği 716 m. Demir tepesi 745 m. Ketenkaya 1 250 m. yükseltide yeralır.

rpk,parçalı olan bu dağlar arasında kış aylarında 30 - 35 gün! iik tık ı .'-¿a 
Ç sah ip  m evs im lik  , küçük ; dereler vardır. Bunların en büyüğü Karaca- 
örerı'ın kuzeyindeki Paşa. , uır. Ayrıca Ormanlar çayı ve Sası deresi de bu tür
den derelerdir. Daha güneyde yılın yaklaşık on ayında akan sürekli akarsu diye
bileceğimiz Madran çayı vardır. Bu çayın üst kısmı Kavacık mevkiinde Yenipa
zar'ın sınırına ulaşılır.

Dereköy'ün batısında Gedive deresi yeralır. Bu dere Sası deresi ile Çavdar 
köyünün doğusundan gelen derenin birleşmesi ile oluşur. Bu dere de yılda an
cak 30 gün kadar akar. Gedive deresi ile Hamzabali köyü arasındaki saha güne
ye doğru büyük bir diklik gösterir. Boncukîukavak ve Yaylacık mevkilerine gelin
diğinde egım hafifler. Eğrldere köyününün kuzeyinde ve batısında ise yükselti 
tekrar artar. Yaren (Yaran) dağı 750 m. yüksekliğe sahiptir. Bu dağın doğusunda 
Eğrldere köyü adını aldığı bir dere yatağı üzerinde yeralır; batısında mahalleler 
şeklinde Çavdar köyü vardır. Eğridere'nin güneyine doğru Kavacık tepesi 690 m. 
Kıyarbeleni 720 m. yüksekliğe ulaşır. Kıyarbeleni tepesi ile Paşaköy'ün yakınından 
geçen Paşaçayı yeralır. Bu çay Karacaören taraflarından gelir. Ancak sadece kışın 
akar. Paşaköy'ün bulunduğu alan 850 m. yükseklikdedır. Ermezarı tepesi 900 m. 
yüksekliktedir. Paşaköyü'nün güneyinde Madran çayı yeralır. Bu çayı yukarda an
latmıştık. Madran çayının güneyinde Katrancı, Yalnızevler, Hacıköseler köyü ve 
mahalleleridir. Bu köylerin hemen güneyinde Yenipazar sınırı sona erer.

Yenipazar ve çevresinin Jeomorfolojik yapısını kısaca şöyle belirleyebiliriz: 
Maden Tetkik ve Arama (MTA) Enstitüsünce hazırlanan 1/800.000 ölçekli Türkiye 
Jeolojik Haritasından elde edilen bilgilere göre arazinin (Yenipazar arazisi) 3. za
man teşekkülâtından olduğu anlaşılmaktadır.

Yenipazar'ın toprakları dağlık bir saha ile düz bir ovadan meydana gelmiştir. 
Bu saha I . zamanda oluşan menteşe eski kütlesinin kuzey etekleri ile, 3. zaman 
tektonik hareketleriyle kırılarak alçalmış bir graben olan Büyük Menderes vadisi
nin birbirine bitiştiği yerde yeralmaktadır.

Ova kısmı alüvyal bir örtü ile kaplı olurken, dağlık kütle genelde kristalin şist
lerden ibarettir. Ayrıca yine 1. zamanın mikaşist ve gnays, ender olarak da mer
mer tabakalarına burada rastianmaktadır.

Yenipazar ile Dalama'nın güneyinde, Çine çayı ile Akçay arasında kalan sa
hada Gnays ve mikaşistler çok yaygındır. Ayrıca bilhassa kenarlarda ve kuzeyde
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Neojen a.flörmanlarına rastlanır. Bu arızalı sahayı kuzey ve batıdan çevreleyen 
yamaçlar çok diktir. Fakat Akçay vadisinin batı yamaçlarında şerit halinde Neojen 
arazisinin uzandığı kısımlarda yamaç meyilleri nisbeten azalmaktadır. Bu dik me
yilli yamaçlarda yüksek yaylalar üzerinde doğan küçük dereler birbirine paralel 
olarak güneyden kuzeye doğru derin ve dik vadiler açmışlardır. Madran Baba 
dağlarının eteklerini kuzey ve güneyden daire şeklinde çevreleyen Gökçay ve 
Madran çayı büyük kırık hatlarına yerleşmişlerdir.

Yüksek yaylalar üzerinde yeralan Neojen alanlarında linyit serilerine de rast
lanmadadır. Gnays, mikaşist ve Paleozoik kalkerlerle aynı irtifalarda bulunan Ne
ojen arazisi üzerine eski kütleyi tesviye eden satıh (yüzey) bulunmaktadır.

4Böylece bu*yüksek yaylalardaki eski aşınma sathı (yüzeyi) üst Neojen'e aittir. 
Daha sonraları meydana gelen tektonik hareketler sonucunda bazı kısımlar çök
müş veya alçakta kalmış, diğer bazı kısımlar da yükselmiştir. Meselâ, çevredeki 
yüksek yaylalara göre aynı litolojik özellikleri taşıyan Madran Baba dağlık kütlesi
nin 800 - 900 metre daha yüksekte bulunmasını bu dag kenarlarındaki kırılmalar 
da ve kırık hatları boyunca ortaya çıkan yükselmelerde aramak icabeder. Nitekim 
Madran baba dağlarının üstündeki bu düzlüklerde de bunu te'yid edecek (doğ
ruluğun güçlendirecek) özellikleri görürüz.

Silisli arazinin geniş yer kaplaması toprakların verimini azaltmıştır. Dolayısıyla 
yüksek yaylalar, yerleşme bakımından oldukça tenhadır. Yüksek yayla ve dağlar 
ormanlarla kaplıdır. Belirli bir yüksekliğe kadar yamaçlar (750 m.) makilerle örtül
müştür. Köyler çoğunlukla dağlık alanın eteklerinde ve ovaya yakın yerlerde ku
rulmuştur. Arızalı sahaya ancak vadiler boyunca sokulmuş köyler yeralmıştır. Yay
laların üst kısımlarında köy yerleşmeleri hemen hemen yoktur, az sayıda çoban 
damlarına rastlanır.

Yenipazar'ın bulunduğu alan Menderes masifi üzerindedir. Menderes masi
findeki kayaçlar genellikle metamorfik kristalin kayaçlarıdır.

İlçenin güneybatısında yeralan çökmüş küçük havzalarda göl alanları teşek
kül etmiş, burada zamanla kömür oluşumu meydana gelmiştir. Bunun en güzel 
örneği Çavdar köyünün Çam mahallesi ile Dalama bucağının Kuloğulları köyü sı
nırındaki Çamlık mevkiinden çıkarılan linyit yataklarıdır. Bu kömürün kalori değe
ri bir hayli yüksektir.

Bu bölgede ayrıca az miktar da olsa ekonomik durumu olan Kuvars ve peld- 
spat yatakları da yeralmaktadır.

İKL İM
Yenipazar'ın özel konumu ve denizden uzaklığı bölgede hakim olan Akdeniz 

iklimi üzerinde bazı değişikliklere neden olur. En başta sıcaklık, Yenipazar'ın de
nizden uzak iç kısımlarda yer alması ve Madran dağının kuzeye bakan yönünde 
yeralması gibi önemli nedenlerle kıyıya göre değişir, kış aylarında hafif karasallık 
meyli gösterir. İlkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde de sıcaklık kıyıdan içeri





doğru artar. Kuşadası (ortalama sıcaklık değeri) 16.6°C, Aydın 17.7°C, Yenipazar 
1 7.2°C, Nazilli 1 7.4°C.

Yenipazar Ege Denizinden yaklaşık 100 km. kadar içerde, Menteşe dağlık 
kütlesinin kuzeyinde yeralan Madran Baba dağlarının kuzey eteklerinin Büyük 
Menderes ovası ile bitiştiği noktada yeralmaktadır. Denizden yüksekliği de 56 
metredir.

Yenipazar ve çevresinde birbirine paralel ancak denize dik uzanan dağlar 
arasından, denizin nemli ılıman etkisinin 150 km. kadar içerlere sokulabilmesinin 
sonucu olarak "Akdeniz iklimi" görülür. Asıl Ege bölümünde yeralan Yenipa
zar'da da tamamiyle Akdeniz iklimi hâkimdir. Yazları çok sıcak, kurak, kışları serin 
- ılıman ve yağışl'fdır. Kış mevsimindeki serin, yaz mevsimindeki "çok" kurak 
ilâveleri Yenipazar'ın özel konumu ve bakı şartlarının bir sonucudur.

Yenipazar ve çevresinin sıcaklığı yatay yönde Kuşadası - Aydın - Yenipazar - 
Nazilli, dikey yönde de Yenipazarın güneyindeki dağ köylerine doğru belirli bir 
şekilde artar - veya - azalır.

Yenipazar ve çevresiyle ilgli meteorolojik bilgileri genelde 8 km. kuzeyde ye
ralan Sultanhisar Meteoroloji istasyonundan alıyoruz. Yenipazar'da 1966 yılında 
kurulan küçük meteoroloji istasyonu sadece yağış değerlerini ölçen bir istasyon 
olarak çalışmıştır. Bu istasyonun verilerini de yağış bölümünde göreceğiz.

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz AÇjustos Eylül Ekim Kasım Aralık ORT.°C

1975 6.7 7.Û 1 2.3 1 5.4 19.5 23,7 27.5 26.0 23.8 17.3 1 1.6 7.6 16.6
1976 6.9 7.0 1 1.6 1 4.6 20.3 24.2 25.9 24.0 21.2 18.0 1 2.8 8.7 16.3
1977 7.5 10,2 10.9 15,1 21.9 25.4 27,8 26.9 21.6 15.0 14.3 8.0 17.0
1978 8.0 10.1 1 1.7 14.4 20.7 25.4 28.5 25,2 20.2 17.1 10.8 9.6 16.8
1979 8.5 10.5 1 2.3 14.8 19.4 24.7 26.3 25.8 23.2 17.1 1 2.8 9.1 17.1
1980 6.6 8.0 10.0 14.0 19.7 24.5 27.5 26.9 21.5 18.5 13.7 9.1 16.7
1981 7.5 8.1 12.2 15,2 18.4 25.4 26.5 26.6 22.6 20.2 10.5 11.7 17.1
1982 9.0 6.9 10.3 1 5.0 19.7 24.7 26.2 26.0 24.1 17.5 1 1.5 9.2 16.7
1983 5.5 6.0 10.9 16.4 20.8 23,7 27.2 25.7 22.2 16.8 13.8 10.0 16.5
1 984 8.4 9.8 10.7 13.7 21.6 25.0 27.3 25.0 23.1 1 8.7 1 2.8 ' 8,3 17.0
1985 10.1 5.5 1 1.5 16.2 22.1 25.0 27.7 27.3 23.1 15.8 14.2 9.1 17.3
1986 9.6 10.1 1 2.0 1 7.4 20.6 25.0 27.7 27.4 23.5 17.1 10.0 7.6 16.5
1987 8.8 9.4 7.7 13.9 19.6 25.8 29.0 26.8 24.5 17.3 1 1.7 8.8 16.9
1988 8.3 8.6 9.6 15.3 21 .7 25.9 30.5 27.4 22.9 17.3 9.5 9.0 17.1
1989 5.6 8.6 13.1 19.0 20.0 24.1 28.0 26,6 22.8 16.8 16.6 8,4 16,9
1990 5.6 9.2 13.2 1 5.8 20.8 25.3 28.0 26,7 22.1 18.8 14.2 10.0 17.1

ORT, 7,6 8.7 10.5 1 4.3 20.4 24.8 27.6 26.2 22.6 1 7.4 12.2 9.0 16.8

T A BLO  1: I 975-1 990 yılları arasında Yenipazar'da Aylara ve Yıllara göre 
ortalama sıcaklık değerlen

Yukardaki tabloda görülen sıcaklık değerleri Akdeniz ikliminin yıllık ortalama 
sıcaklık değerlerine çok benzemektedir. Yani "yazların sıcak olması" özelliği ay-





nen görülmektedir. Özellikle Temmuz ayı en sıcak ay olarak 27.6°C'ye sahiptir. 
Bunu 26.2°G ile Ağustos, 24.8°C ile Haziran ayları izlemektedir. Bu durumda en 
sicak mevsim (Temmuz - Ağustos - Haziran) yaz mevsimidir. Kış ayları ise (Aralık - 
Ocak - Şubat) ılıman özellik gösterir. En soğuk ayın ortalama sıcaklığı bile 
+7.6°C'dir. Bu da Ocak ayıdır. Ocak ayını +8.7°C ile Şubat, +9.0°C ile Aralık ayla
rı izler. Görülüyor ki kış mevsimi ılımandır. Ancak yükseklerde bakı ve yükselti far
kından dolayı lokal - yerel değişmeler görülmektedir. Genel olarak da kış mevsi
mi, Yenipazar'ın konumu ve bakı şartlarından dolayı daha batıdaki ve Akdeniz sa
hillerindeki alanlara göre daha serindir. Bu yüzden kışın yüksek kısımlarda don 
olayı sıkça görülür. Aşağı kısımlarda (ovada) ise daha çok kırağı görülür.

Yenipazar'ca sıcaklığın 0°C'nin altında o'dı yu günler;

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
7.4 3.6 2.2 - - - 0.8 4.2

TABLO  2: Yenipazar'da 1972-1 980 yıllarıarasında aylara göre sıcaklığın 0°C'nın altına düştüğü 
günlerin ortalaması toplam olarak ortalama 17.2 gündür.

İlkbaharda Yenipazar ve çevresinde henüz aşırı sıcaklıklar görülmemekle bir
likte ortalarda sıcaklıklar bir hayli yüksektir. Yazdan sonra en sıcak mevsim ise 
Sonbahar'dır. Yaz kuraklığında yetişen birçok endüstri bitkisi Sonbaharda hasat 
edilir. Pamuk, susam, incir ve üzüm gibi.

Yenipazar'da extrem - uç sıcaklıklar;

1975 1980 1985 1990
max°C min°C max°C m in°C max°C min°C max°C m in°C

Ocak 15.2 -2.0 19.2 -3.0 20.0 -0.2 1 7.8 -3.7
Şubat 19.8 -4.6 18.8 -3.0 20.5 -4.6 20.1 -0.7
Mart 27.2 -2.5 25.0 -5.0 23.2 -1.7 25.7 -0.4
Nisan 30.5 5.0 25.0 2.0 29.6 5.8 29.9 5.8
Mayıs 33.3 6.0 37.2 9.0 34.2 6.6 38.6 2.2
Haziran 38.0 1 1.8 39.0 11.1 36.6 13.6 38.3 8.1
Temmuz 40.6 14.0 43.3 1 4.5 40,4 12.6 39.2 1 7.9
Ağustos 37.6 14.3 39.0 1 5.5 40.4 15.6 38.4 16.5
Eylül 35.0 10.4 33.5 8.0 36.4 10.6 36.3 9.6
Ekim 32.0 4.5 33.5 6.0 33.3 1.7 34.2 5.0
Kasım 25.5 0.6 26.0 1.0 27.0 4.6 29,0 1.1
Aralık 17.6 -1.0 21.5 -1.5 .1.20.2 -0.6 20.1 -0.1

Yıllık En Y. 
Mod. 40.6°C -4.6°C 43.3°C -5.0°C 40.4°C -4.6°C 39.2°C -3.7°C

TABLO  3: Yenipazar'da extrem (uç) değerler

Yenipazar'a ait extrem (uç) sıcaklık değerlerini gösteren Tablo-3'teki bilgiler 
incelendiğinde 1975 - 1980 - 1985 - 1990 yıllarına ait beşer yıllık arayla alınan 
değerlerden maximum değerlerin hemen tamamı Temmuz ayında toplanmıştır. 
Minumum değerler değişmekle birlikte Ocak - Şubat aylarında görülmektedir.



?



Extrem değerlerin uzun yıllar ortalamalarına bakıldığında Ege denizi kıyısın
da yeralan Kuşadası'ndan içerlere doğru farklılıklar ortaya çıkar. Buna göre Kuşa
dası - Aydın - Yenipazar ve Nazilli'nin extrem ve ortalama sıcaklık değerleri söyle
di r;

MİN.°C MAX°C ORT.°C
KUŞADASI -7.7 41 .5 16.6
AYDIN -1 1.7 43.0 1.7.7
YENİPAZAR -13.6 42.0 1 7.2
NAZİLLİ , -15.1 42.8 I 7.4

?
TABLO  4: Ege denizi kıyısı ile Nazilli arasında extrem ve Ort. sıcaklık

Bu tabloda görülen en önemli özellik bilhassa kış aylarında kıyıdan içerlere 
doğru gidildikçe sıcaklığın giderek düştüğü ve yavaş yavaş "karasallaşma" belirti
lerinin ortaya çıkmasıdır. Kuşadası İle Yenipazar arasında -6.5°C sıcaklık farkı var
dır. Bu fark Yenipazarın özel konumundan kaynaklanmaktadır. Yenipazar kıyıdan 
bir hayli İçerde (100 km.) Madran dağlarının kuzeye bakan eteğinde yeralmıştır. 
Aydın denize daha yakın olmasına rağmen Yenipazar'dan daha fazla ortalama sı
caklığa sahiptir. Bunun temel nedeni bakıdır, Yenipazar dağın kuzeye bakan yö
nünde daha az sıcaklık alırken, Aydın güneye bakan yönde yeraldığından daha 
fazla sıcaklık almaktadır. Yaz aylarında kıyı ile iç kısımlar arasında sıcaklık yönün
den kışın olduğu kadar büyük farklar görülmez. Bunun temel nedeni, yazın öğ
leden sonraları denizden içerlere doğru esen yörede "deni2yeli" denilen imbat 
rüzgârıdır. Topoğrafik yapıda buna yardımcıdır.

Sıcaklığın ilçede insanlar, bitkiler ve hayvanlar üzerine olumlu - olumsuz bir
çok etkileri vardır. Yukarda bahsettiğimiz gibi deniz etkisinin vadi boyunca içerle
re kadar sokulabilmesi Yenipazar ve çevresinde Akdeniz tarım ürünlerinin en ka
rakteristiklerinden olan zeytin ve turunçgillerin yetişmesine olanak verir. Ayrıca il
çenin en önemli geçim kaynaklarının başında gelen pamuk tarımı da bu faktö
rün etkisiyle bu çevrede kolayca yetişmektedir.

Yaz sıcaklığının olumsuz etkileri de vardır, ilçenin yüksek kısımlarında su kay
nakları iyice azalır. Kış aylarında çok su taşıyan dereler ve çayların %99'u bu mev
simde kurur. Kışın var olan gür kaynak, menba ve kuyuların da %50 kadarı ku
rur, diğerlerinin de suları iyice azalır. Bu da insanlar ve hayvanlar başta olmak 
üzere zirai bitkiler için olumsuz etkiler yapar. Bu olumsuz etkiyi gidermek için 1 5- 
20 yıl içersinde köylere gurup olarak ya da münferit olarak su getirilme yoluna 
gidilmiştir. 1975 yılında Karacaören, Paşaköy, Eğrideıe ve Çavdar köylerine gu
rup içme suyu Madran Baba dağından plastik borularla getirilmiştir. Getirilen bu 
suyun Bozdoğan'ın Güney köyü halkının sulama suyu olması nedeniyle bazı sos
yal sorunlarda ortaya çıkmıştır. Yaz kuraklığının olumsuz etkisi ilçe merkezi ile ova 
köylerde yeraltı suyunun artezyen ve borularla depolara taşınması ile giderilme
ye çalışılmaktadır. Bitkiler ve hayvanların su ihtiyacı ise Büyük Menderes ve Akçay 
kolu üzerinde yeralan Kemer barajından sağlanır. Barajın suları Direcik köyü ya
kınlarında Alamut köyü önünde Akçay sulama regülatörü ile sol sahil sulama ka
nalı vasıtasıyla Yenipazar ovası sulanır.





Kış aylarında görülen -°C'ler bitkiler için zararlı olmaktadır. Soğukların Mart 
ayına sarkması ve don olaylarının sık görülmesi özellikle tarım hayatını olumsuz 
etkiler. Bu olumsuz etki son yıllarda seracılığın gelişmesi ile giderek azaltılmıştır.

YAĞIŞ
Yenipazar Merkez İlkokulu yanında yeralan küçük meteoroloji ölçüm istasyo

nu genellikle ya^ış ve yoğuşma değerlerinin ölçülmesinde kullanılmaktadır. Bu 
küçük ölçüm istasyonu 1966'da ziraat faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla ku
rulmuştur. Bu nedenle ilçede Ziraat Müdürlüğü'nce ölçümler takip edilmektedir.

] 975 - 1983 yılları arasında ve 1990 yılında Yenipazar'da ölçülen yağış mik
tarları şöyledir (mm):

Yenipazar yağış değerleri (mm);

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

1975 99.9 39.0 70.0 78.0 59.0 25.2 - - 17.4 39.1 96.6 67.4 591.6

1 976 48.6 30.5 7.) 102.7 40.8 8.9 25.1 - - 78.2 33.0 108.8 483.7

1977 79.2 67.1 40.0 75.2 - 25.6 - - 14.0 27.5 40.6 72.6 44 1.8

1 978 197.9 212.1 - 74.2 4.7 12,9 - - 36.9 95.4 28.9 79.7 742.7
1979 1 5 8 .1 62.2 29.7 19.6 42.0 37.3 7.3 - - 60.0 121.9 140.0 678.1
1980 143.9 21 .9 98.6 46,4 1 7.2 15,4 - - - 8.8 80.8 209.5 642.2

1981 222.4 58.6 5.3.3 13.1 26.0 - - - 3,6 3.5 126.3 254.5 761.3

1982 50.4 47,1 42.7 64.0 22.2 18.9 27.4 - 1.9 1 19.4 37.7 102.2 532.8

1983 68.8 1 19.0 64.8 45.6 14.3 1 1.7 9.0 - 5.3 188.4 200.6 723.2

1990* 8.0 76.6 32.0 102.8 6.6 1 .0 1.3 8.2 4.0 20.8 24.6 215.4 501.7

T A BLO  5: Yenipazar'da 1 975-1983 yılları arasında yağan yağış miktarları. 
Ayrıca I 990 yılı değerleri de tabloya ilâve edilmiştir. I 967-1983 

I 7 yıllık ortalamada 572.8 mm.'dır.

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Yenipazar'da en fazla yağış Aralık, Ocak 
ve Şubat aylarında yani kış mevsiminde olduğudur. Bu da zaten Akdeniz iklimi
nin özelliğindendir. Ağustos - Eylül ve Temmuz ayları da en kurak aylardır. 1 975 
- 1983 yılları arasında Ağustos ayı hiç yağış almamıştır. Şu halde Ağustos en ku
rak aydır. Aralık ayı ise en yağışlı aydır. Ocak ayının yağış değerleri de Aralık ayı 
değerlerine yakındır. Yenipazar'da uzun yıllar yağış ortalaması da 572.8 mm.dir.

Donlu günler sayısı;

O  Ş M N M H T A  E E K A  Yıllık
1975 -1 9 8 0  7.4 3.6 2.2 ..........................................................................  0.8 4.2 18.2
O R T A LA M A S I

T A BLO  11: Yıllık donlu günler sayısı





O Ş M N M H T A E  E K A  Yıllık
1975 - 1980 3 6 3 8 5 8 4.2 5.9 7.6 10 1 M .9 M  3 12.1 7.5 4.1 94.6
O R T A LA M A S I

TABLO  12: Yıllık çığlı gı'inler sayısı
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O Ş M N M H T A E  E K A  Yıllık 
1975 - 1980 6 5 7 0 6.2 6 2 4 7 3 2 15  2 4 3 5 5 5 5 8 6 8 58 8
O RT A LA M A S I

TABLO  13: Orlalaıııa b .lulluluk

Yenipazar'da yağışlar genellikle yağmur şeklindedir. En fazla kış mevsiminde 
görülen yağışlı günlerin sayısı 57.8'dır. Kar yağışı hemen hemen yok denecek ka
dar azdır. I 968'de 3 gün kar yağışı görülmüş 1988'e kadar hemen hemen hiç 
kar yağmamıştır. Tablo'da 1968-80 arası M yıllık dönemde kar yağışı 0.2 gün 
olarak gösterilmiştir. Yenipazar'ın güneyinde kalan yüksek alanlara özellikle Kalı
ca tepesine (1 250 m.) ise hemen hemen her yıl az da olsa kar yağmaktadır. Fa
kat yağan bu kar fazla uzun süre toprakta kalmayıp erimektedir.

Dolulu günlerin ortalaması I . I  gündür. Yılın 18.2 gününde donma, 21.6 
gününde kırağı görülür. Donma olayları ilçenin yüksek alanlarında, kırağı ise da
ha alt kısımlarda ve ovada görülür. İlçede çiğ olayı çok sık görülür. Özellikle ilk
bahar - yaz aylarında ovanın sulandığı dönemlerde gece sıcaklık çok düşer. Bu 
sıcaklık düşmesine paralel olarak ova düzeninin nemli havası yoğuşarak pamuk 
ve diğer bitkiler üzerinde çiğ oluşumunu sağlar. Çığlı günlerin sayısı yıllık 94.6 
gün olup bu rakam oldukça yüksek bir rakamdır. İlçede sis olayı ilkbahar başı ile 
kışın az miktarda görülmektedir.

KIŞ İL K BA H A R Y A Z SO N B A H A R
1 967-1 980 
14 Y ıllık  Ort. 301 .2 125.7 31 .4 1 14.4
% % 5 8 % 22 % 4 %  1 6

T A B L O  6; Yenıp .vyii'rU  I 967 -1980 11 4 yılı yıllnn d ias ında mevsim ime 
go ıe  yağış onmlaı.ı |

Tabloda ilk göze çarpan en fazla yağışın kış mevsiminde olduğudur % s e  ■ 
Kış mevsimini % 2 2  ıie ilkbahar, %  16 ile de sonbahar takıb eder. Yaz mevsimi ise 
en kurak mevsimdir % 4  .





O  Ş M  N  M H T  A  E E K A  Yıllık 
1967 - 1980 8.9 7.8 6.2 6.6 3.A 2.3 0.8 0.5 17 4.4 6.3 9.0 57.8gun

O R T A LA M A SI

TABLO  7:: Yenipazar'da 1967-1980 (14 yıl) yılkın arasında mevsimime göre yagıj oranlan

.1
f

o
1 9 6 7 - 1 9 8 0  3
O RT A LA M A SI

T A BLO  8:

M N M H T A E  E K A  Yıllık
0 . 2  gun

I 967 80 yıllnn arasında sadece 3 gun yagg gorülmü}!ur. I 968'de
Yıllık ortalama 0.2 gunduı. I 4 yıllık

1967 - 1980 
O R T A LA M A SI

O Ş M N M H T A  E E K  A  Yıllık
0 I 0.3 0 2 0 3 - - - 01 - 0 1 0 1  11

TABLO  9: Dolulu günler ortalaması yıllık I I gunduı

O Ş M N M H T A  E E K A  Yıllık 

1975 -1 9 8 0  7 5 3 3 2 6 0 5 - • - - - 01  16  61 21 6 g,.r

O RT A LA M A S I

TABLO 10: Yıl kııagılı gun sayısı 21 6 gunduı

R Ü Z G Â R
Yenipazar'da esen rüzgârların aylık ve yıllık esme hızlarına bakıldığında 

(Tablo 13) genellikle hafif kuvvetteki rüzgârlar olduğu görülür. Bu makamlar il
çenin merkezi için tesbıt edilmiştir. Yükseklerde ise farklıdır.

¡ 3





Rüzgarın esme hızı (m/sn);

Orak Şubat Mart Nii.tr> Mayıs Haiiran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık

1 90 1 1.0 1 0 0.9 1.1 1.0 1.0 1.1 14 0.9 0.8 1.1 0.9 0.9

1982 0.9 1.1 1 2 1.1 1 1 1 .0 13 1.2 1 1 0 9 1 3 0.9 1.1

1903 1.2 0.8 0.7 1 0 0 8 0.7 0 8 1 0 0 9 0 9 0 9 0 6 0.8

1984 0 6 0.6 1.0 0.8 0 9 1 0 0.8 1.2 0 9 0 7 1 0 2 0 0 9

1985 2.0 2.2 1.9 2.0 1 8 2.2 2.3 2.2 1 9 1 7 1 4 1 7 1 .9

1986 1.8 1 .9 1.7 1.7 2 2 1.8 2 I 1 9 1 7 1 8 2.0 1 7 1 .8

1987 19 1 .7 2.0 1.9 2 1 2 0 2 1 1 8 1 8 1 8 1 2 1 7 1 .8

1988 1 6 1.9 17 1.8 1 9 2 1 2 4 2.0 1 9 1 9 1 7 1 7 1 0

1989 2,5 6 h
r 1.6 1.8 1.9 2.1 2.3 15 1.3 1 S 15 1 8 1.8

1990 2.0 2.4 2.2 1.7 17 2.1 2 1 18 1.7 1 5 1 4 1 6 1 8

T A B L O  13: 1981-1990 yıllarında Yenipazar'da aylara göre orıalarna ruzgör hızları

Tablo incelendiği zaman kış ayları ile yaz aylarında rüzgârın esme hızlarının 
bir çelışlı oluşturduğu izlenimi doğmaktadır. Yani kışın rüzgârın hızı daha fazla ol
ması gerekirken, yaz aylarında ilçe ve çevresinde rüzgârların hızı artmıştır. Bunun 
nedenleri şöyle sıralanabilir; Birincisi; yazın hemen hergün öğleden sonra deniz
den 120 km. içerlere kadar hızla esen Etezyen - imbat rüzgârı, İkincisi ise yazın 
geceleri güneyden yüksek alanlardan ovaya doğru esen dag meltemi, üçüncü 
olarak genel devirli rüzgârlar yazın burada görülen rüzgâr hızının artmasının ne
denleridir.

Yenipazar'da hangi yönlerden rüzgârın esme sayısının ne kadar olduğuna 
gelince, bunu şöyle sıralayabiliriz.

Kuzey N 130
Kuzeydoğu NE 34 0
Kuzeybatı NW  38
Dogu E 170

Güney S 120
Güneydoğu SE 80
Güneybatı SW 145
Batı W  35

Ş E K İL  1: YENİPAZAR'IN RÜZGAR GULU
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Yenipazar'da hâkim rüzgâr yönü (NE) Kuzeydogu'dur. Bu yönde esen 
rüzaâr tabii ki Poyraz'dır. Poyraz özellikle sonbahar ve kışın çok eser; yörede sı
caklığın düşmesine neden olur. Yazın eserse kuraklığı artırır; kavurucu bir etki ya
par Bunun nedeni kuzeydeki Aydın dağları üzerinden inerken fon özelliğini alır 
ve havadaki nem açığını artırır. Bitkiler bu nedenle daha fazla suya ihtiyaç duyar.

Poyraz'dan sonra en fazla esen rüzgâr güneybatı yönünde esen Lodostur. 
Lodos çoğu zaman yağış getirir. Bazen yaz aylarında sagnak yağış yada dolu 
yağmasına da yol açar. Kuzeyden esen yıldız genellikle kışın eser soğuk bir 
rüzgârdır. Güneyden esen kıble rüzgârı genellikle soğuk karakterlidir. Bazı dö
nemlerde ise fon karakteri arzederek ılıman etki yapar. Batıdan özellikle yaz ayla
rında öğleden scfnra esen İmbat - Etezyen (yörede bu rüzgara "deniz yeli" adı ve
rilir) serin ve nemli olmakla birlikte yağış getirmez. Kuzeybatıdan kışın esen Kara
yel ise çok soğuk rüzgârdır.

B İT K İ  Ö R T Ü S Ü

Yenipazar'ın denizden yüksekliği 56 m.’dir. Bulunduğu alan tamamen Akde
niz ikliminin etki alanı içindedir. Bu nedenle Akdeniz iklimine uymuş bitki örtüsü 
ile karakteristik bitki türler Yenipazar ve çevresinde görülür.

Yenipazar'ın bulunduğu noktadan itibaren güneyde ilçenin en yüksek tepe
si olan Kalıca tepesinin zirvesine (1250 m.) kadar yükselen bir yükselti basamağı 
ile, Yenipazar'ın hemen kuzeyinde doğu - batı doğrultusunda uzanan Büyük 
Menderes ovası Yenipazar'ın yeryüzü şekillerinin ana özelliğini oluşturur. Büyük 
Menderes ovası bu dağlık alanın önünde düz bir saha olarak uzanır. Bu ovanın 
kuzey - güney uzunluğu ortalama 7 km. kadardır. Doğu - batı (E - W) uzunluğu 
ise 19 km. kadardır. Ova tamamen kültür bitkilerine ayrılmıştır.

Yenipazar ve çevresinin hâkim bitki örtüsü, tüm Akdeniz ikliminin görüldüğü 
alanlar da olduğu gibi "mal<i"dir. Makiler ova ile dağın birleştiği sınırdan güneye 
doğru 750 m. yüksekliğe kadar yaygın bir şekilde görülür. Bu alanda maki tü
ründen bodur çalılar, meşe, lâdin, funda, kekik, sakız, gökdiken, kardiken, me- 
nengiç, defne ve mersin en önemliierindendir. Maki formasyonunun geniş yer 
tuttuğu bu alanda bitki örtüsünün doğal olmayan çeşitli yollarla tahrib edildiğini 
görüyoruz. Bunun başlıca nedenleri tarla açma, hayvan otlatma sahası kazanma 
gibi nedenlerdir. Yörede sıkça görülen ve yüzlerce hektar arazinin yanıp kül ol
masına, bitki örtüsünün tahribine yol açan yangınlar bitki formasyonunun en 
büyük düşmanıdır.

Yenipazar ve çevresinin toprak yapısı ve toprak türleri, yükseltisi, relief ve ba
kı şartları buradaki bitki örtüsünün türlerini, yapılarını ve yayılma alanlarını belir
ler. Orman örtüsünün alt sınırı 100 m.‘den başlar en yüksek noktaya kadar de
vam eder. ( 1250 m. Kalıca tepesi)





150-1000 m. yükselti basamakları arasında Ki2 ilçam (Pinus Erita) serileri gö
rülür Bu alan Kızılçam için optimum sahadır. 800 - 1000 m. yükselti basamakları 
arası ise Kızılçam - Karaçam geçiş zonunu oluşturur. Daha yükseklerde İse Kara
çam serileri yeralır (Pinus Nigraj. İlçenin güneyinde yeralan bu ormanların aslî 
türleri Kızılçam ve karaçamdır. Bu iki tür bazen karışık, bazen de saf orman serile
ri halinde uzanırlar.

4

t o p r a k  ö r t ü s ü

Büyük Menderes vadisinin eski kristalin tabanı tamamıyla alüvyal mil (ince 
toprak) örtülmüştür. Vadinin toprakları zengin mineral ihtiva eden tarım toprağı 
olarak kullanılan bu alüvyal topraklardır. Bu .vadinin çökme sonucu oluşması 
(Graben) sonucunda Büyük Menderes ırmağı ve ona bitişen Akçay kolu ve diğer 
dereler taşıdıkları ince kumları taşkınlarla etrafına yığınca bu geniş alüvyal saha 
oluşmuştur.

Ova kısmının tamamına yakın toprakları eğimi %0-1 olan alüvyal topraklar 
tarafından kaplanmıştır. Bu kısmın toprak örtüsünün kalınlığı 150-200 cm.'dir. 
Bu nedenle ovanın tamamında sulu tarım yapılabilmektedir. İklim şartlarının da 
uygun olmasından dolayı bu toprakların % 9 0 ‘ında pamuk tarımı yapılmaktadır.

Yenipazar'ın güneyinde yeralan engebeli sahada dağların oluşumu eskidir. 
Buradaki Madran Baba dağı (1792 m.) Menteşe eski kütlesinin kuzey duvarını 
oluşturur. Topraklar birçok yerde aşınım sonucu taşınmıştır. Buna bağlı olarak da 
çoğu yerde toprak örtüsünün kalınlığı incedir, hatta bazı yerlerde anakaya yüze
ye çıkmıştır. Bu alanda yer alan topraklar kahverengi orman toprakları ile kırmızı 
(Terra Rossa) podzolik topraklardır.

Y E N İP A Z A R ’IN Y E R A L T I  - Y E R Ü S T Ü  
SU K A Y N A K LA R I
Yenipazar ve çevresinde yaz yağışlarının azlığı ve kuraklık nedeniyle su kay

nakları yetersiz durumdadır. Aralık, Ocak ve Şubat aylarında bir hayli yağan yağ
mur su kaynaklarını besler, dereler akar, Büyük Menderes ırmağı da bazen taşar. 
Ancak ilkbaharın sonunda sıcakların bastırması ile su kaynaklarında su rezervleri 
giderek azalır. Bölgedeki derelerin tamamına yakını, kaynak ve pınarların da 
%50 'ye yakını kurur. İlçenin güneyinde güneydoğu - kuzeybatı istikâmetinde 
uzanan Madran çayı ise yılın 10 ay gibi uzun bir süresinde aktıktan sonra Tem-





m iu/ î U l-'ı/ml. Yılın Lıüyıık Mı bOluiıiunılc almn Maılmıı çayı r'lmilhilakı la ıuK  la 
rım topraklarını sular. Kış aylarında Hacıköseleı köyünün Kananca mahallesi yakı 
nırırlu Maclıaıl cayı ü^^rinrlr* bulunan ,:.b r|fY|iriîierılernrlraırle yararianıimaktudıı,

Yenipazar çevresinde en kurak ay Temmuz’du ı. Yazın uzun sür o kuraklık ya 
şaıııı. Du da iı hanlar, I liıHlff vrMıayvaniai için Mı ikimiz r-ıia ya fin r Ya? ayiarınrla 
ilçenin özellikle tarım yapılan ova bölümünde kuraklığın etkisini önlemek uyu Ak 
r a y  üzerinde 195? yılında inşa edilen Kemer bamımdan yaıaıiarıılıı K u ııu  ham 
jınırı elektrik üretimi kadar önemli lonksiyuiıtı I Suyuk IVIemleıes uvasıııııı ya; aşla 
rmda sulanmasını sağlamasıdıı. Alamut köyünün aşağısında, P ııc ıik  kuyunun 
gutleyclugu:,üii(|a (’..l.) yen alan, sulama lerjiılaluitı baıajüah epütnı Miyim îIum'Ii 
li şekilde dağıtılmasını sağlar. Akçay regülatörü lamada ıkı ana kola ayı ılır. Sag sa 
kili kana! Alaını ır’tan Aydın Yt kadar uzanır Hu kanal taşıyın durumundaki ana im 
nal olup 55 km. uzunluğundadır, dıı ana kanala PaC|lı Yİ, V? (Yedek I ve ?| ka 
nalları vardır. Ayrıca lan Y l, Y? kanallarına bağlı mısıym ( i.) kanallauia yapılamk 
daha çok işletmenin, tarım arazisinin su ılıtiyan yoıulıııeye çalışılmıştın l’u kanal 
lar üzerine prizler yerleştirilerek (priz - savak) suyun mrlalam kolayca ulaşılması 
saglanmıgıı. Suyun düzenli gelmesi ve ismim ünlenmesi anını lyla luevlei Su İşini 
memurları sürekli hu kanalları denetlemektedirler.

Akçay Regülatörü (düzenleyicı)nün ikinci ana kanalı olan "sol sahil kanal" 
Alamuktarı sonra Dırerık köyü sınırlarına yanı Yenipazar topraklarına girer. Yem 
pazar topraklarını doçjıı * Patı yönünde bir baştan öhur başa geçtikleri sonra Ay 
dın’ın Dalama Bucağı kuzeyinde Menderese birleşir. Sol sahil kanal üzerinde de 
yedek ve tersiyer kanallar kurulmuştur. Geniş bir alanın sulanmasını sağlayan bu 
kanalın uzunluğu da 31 km.clir. Sol sahil kanal Yenipazar tarım arazilerini sula
yan üç temel kaynağın en önemlisidir.

Diğer önemli kaynak Yenipazar'ın kuzeyinde bir baştan öbür başa uzanan 
ve ilçenin kuzey sınırını oluşturan Büyük Menderes ırmağıdır. Büyük Menderes 
aynı zamanda ülkemizin önemli ırmaklarından biridir. İlçede nehire yakın toprak
lar, traktör veya su motorlarının çevirdiği tribünler vasıtasıyla sulanır. Bu sulama 
da Pir hayli yaygındır.

Yeraltı suyu ve artezyen kaynaklan da ilçede yararlanılan diğer bir kaynaktır. 
Yere yakın olan yeraltı suyu kaynakları toprağa çakılan demir borularla yeryüzü
ne çıkarılır. Bu kaynakların bazıları kendiliğinden yüzeye çıkar ki bunlar artezyen 
kaynaklardır. Bazı kaynaklar ise traktör veya su motorlarının çevirdiği tribünlerle 
suyu yüzeye çıkarır. Bu tür sulamalar diğer ikisi kadar yaygın değildir.

Yenipazar ve çevresinde içme suyu kaynakları da şöyledir.

1. Yenipazar, Direcik, donduran, Alhan, Çulhan, Dereköy ve Hamzabalı'de 
ovanın güney kıyısında yeraltından çıkarılan ve motorlarla depolara pompalanan 
içme suyu, (Ortalama - 1 2 m. derinlikte suya rastlanır.)

2. Alioğullar, Koyunlar, Karaçakal ve Hacıköseler köyleri ve mahallelerinde 
yerel kaynaklardan, menba ve kuyulardan elde edilen içme suyu.

3. Karacaören, Paşaköy, Eğrldere ve Çavdar köylerinde Madran Baba dağın
dan 1 975'te getirilen "grup içme suyu"

4. Çok yaygın olan pınar (menba) ve kuyular.





B EŞER Î V E  EK O N O M İK  Ö Z E L L İK L E R
t

YERİ - KURULUŞU  - GELİŞM ESİ

Yenipazar'ın bugünkü yeri, Batıanadolu illerimizden Aydın ili sınırları içersin
de, Aydın'a 42 km. güneydoğuda, Madran Baba dağının Büyük Menderes vadisi 
ile kesiştiği noktadadır.

Yenipazar’ın tarihi fazla eskilere dayanmaz. Kuruluş ve yerleşme tarihi ile ilgi
li farklı bilgiler vardır. Ancak kaynakların üzerinde birleştiği konu Yenipazar'ın ilk 
kuruluş yerinin; Yenipazar'a 4 km. uzaklıkta olan Donduran köyünün güneydo
ğu bitişiğinde yeralan "Tolozlar" mevkiidir.

Yenipazar'ın kuruluş yeri ile ilgili en sağlam kaynak, en sağlam araştırma ve 
kanıt şüphesiz Evliya Çelebi'nin "Seyahatnâmesi"dir. Evliya Çelebi bu yöreyi 17. 
yy.'da gezmiş ve buralarla ilgili önemli bilgileri eserinde (Seyahatname) yazmıştır.

Evliya Çelebi'nin ifadeleri şu şekildedir.

Evliya Çelebi 1671 yılında İzmir, Tire, Beydağı yaylası (ödemiş) üzerinden 
Aydın'ın bugünkü Köşk ilçesine gelir. ''Bu kasabada (Köşk'te) üç gün kaldıktan 
sonra, doğu tarafındaki vadi içinde Menderes nehrini atlarla geçip, güney taraf
taki Donduran dağı dibinde yeralan Donduran kazasına geldik. Üzüm pekmezi, 
Antep pekmezi gibi donduğu için "Donduran" derler. Kutular ile pekmezi çok ün
lüdür. Aydın sancağı toprağında has'tır ve yüzelli akçe kazadır. Yeniçeri serdarı 
vardır. Amma kethüdayeri yoktur. Yüz hanesi ve sayısız mescidleri vardır. Amma 
han ve hamamı çarşı ve pazarı yoktur. Lâkin çoğu hafta pazarı olur. Bağı - bah
çesi cihanı süslemiştir. Kadısı Nazilli kadısı Nayibtir kim ona maaş ihsan olunmuş
tur."

Evliya Çelebi buradan Bozdoğan'ın Amasya kazasına, Bozdoğan'a, Arpaza 
ve Nazilliye gider. Buralarla ilgili bilgiler Seyahatnâme'nin "Anadolu - Suriye - Hi
caz" adlı 9. cildinde geniş yer almıştır.

Yenipazar'ın ilk yeri olan Donduran köyü ve çevresine 1 455'li yıllarda gelen 
ve yerleşen halk burada yerleşti. Buraya gelenlerin çok dindar olduğu o nedenle 
"Dinduran Donduran" adı aldığı bizzat köy muhtarının eski bilgilere dayanarak 
verdiği bilgelerdir,

1 7. yüzyıl sonunda Donduran'da çıkan bulaşıcı bir hastalık çok kişinin haya
tını kaybetmesine yol açtı. Bu hastalıktan kaçan ve kurtulan kişiler "Cihanoğulları" 
adında bir aşiret beyinin etrafında Yenipazar'ın bugünkü yerinde yeni bir yerle
şim yeri kurmuşlardır. Yenipazar'ın ilk ahalisini bunlar oluşturdu.

EB





Yeni kurulan bu yerleşim yeri, çevredeki köylüler için de ürettiklerini satabile
cekleri küçük ve yeni bir pazaryeri olmuştur. Bu nedenle yerleşmenin adı “YENİ
PAZAR" olarak yerleşmiş ve öylece kalmıştır.

Osmanlı Devleti döneminde 18. yy .‘da, Yenipazar Aydın sancağına bağlı bir 
idare merkezi idi. Cumhuriyet kuruluncaya kadar da Osmanlı egemenliğinde kal
dı. Aydın - Köşk ve Nazilli gibi Yunan işgaline uğramadı. Bunun nedeni Büyük 
Menderes'in güneyi İtalyanların Işgâl alanı olacaktı. Yunanlılar bu nedenle Yeni
pazar ve Bozdoğan'ı işgâl etmediler. Ancak ilçede birçok asker ve gönüllü millî 
mücadeleye katıldı. Bölgenin Yunanlılardan temizlenmesinde kahramanca müca
dele ettiler. Yörük Ali ve kızanları dillere destan mücadeleler verdiler. Yörük Ali gi
bi bir çok Eg lli Efe ve Zeybekler Yunanlılar denize dökülünceye dek (9 Eylül 
1922) Türk Ordusuna yardımcı oldular. Yani nesil onlara minnet borçludur, dai
ma saygıyla yad ederiz.

1890 yılı Aydın vilayeti Salnamelerinden öğrendiğimize göre; Aydın Sanca
ğına bağlı kazalardan Bozdoğan'da 27,780, Kuyucak'ta 12,100, Yenipazar'da 
7,378, Atça'da 5,158, Sultanhisar'da 4,908 kişi yaşıyordu. (Bu rakamlara köy nü
fusları dahildir.)

Cumhuriyet devrinde Yenipazar 1957 yılına kadar Bozdoğan'a bağlı bir na
hiye idi. 17 Mart 1957 tarihinden itibaren Aydın iline bağlı ilçe haline getirilmiş
tir.

N Ü FU S

Yenipazar Aydın ilinin yüzölçümü ve nüfus en az olan ilçesidir. Yüzölçümü 
180 krrP olan Yenipazar'ın toplam nüfusu 17.630 kişidir. Buna göre (yüzölçü
mü/toplam nüfus) nüfus yoğunluğu 98 kişi/krrP 'dir. Bu rakam Türkiye ortalama
sının üstündedir. (1990 yılında Türkiye nüfus yoğunluğu 73 kişi) Bu nedenle Ye- 
nipazarın ova kısmı başta olmak üzere nüfus yoğunluğu fazladır. Ova üzerinde 
yeralan yerleşmelerde toplam nüfusun %84 'ü  yaşamaktadır. Geriye kalan %16 
nüfus yüksek köylerde yaşar.

Yenipazar'ın 1990 yılında Paşaköy'ün mahalleleri iken ayrılan katrancı, Yalnı- 
zevliler, Hacıköseler mahallelerinin "Hacıköseler" köyü adıyla yeni bir köy oluştur
maları ile birlikte 14 köyü vardır. Bazı köyler toplu iken bazıları yakın bir iki ma
halleden meydana gelmişlerdir.

KÖYLER
1. Al han
2. Alioğullar
3. Çavdar
4. Çulhan
5. Deıeköy
6. Dırecik
7. Donduran
8. Eğrıdere
9. Hamzabali
10. Karacaören

M A H A LLELER İ

Çam, Ümmetler, Hacıısalar, Avcıalıler. Belen

Karaağaç





1 1 , Karaçakal Köseler - Mestanlar
1 2. Koyunlar
I 3, Paşaköy Yukarı - Orta - Aşağı mahalleler
1 4. Hacıköseler Hacıköseler - Yalnızevler - Katrancı

-^Yenipazar’ın yıllara göre nüfus gelişimi;

Yıl Kent Nüfusu Köy Nüfusu Toplam Yoğunluk

1 955 4.360 6.31 7 10.977 60

1 960 4.f>64 7.84) 12.805 71

1 965 5.570 8.258 13.778 76

1 970 5.586 8.469 14.051 78

1 975 6.674 8.697 1 5.371 85
1980 6.904 8.764 1 5.668 87

1 985 7.31 1 9.261 16.572 92
1 990 ' 8.078 9.552 1 7.630 98

TABLO : Yenipazar'da nüfus ve özellikleri

Yukardaki tabloda Yenipazar'ın henüz ilçe olmadan 1955 yılından başlıya- 
rak, I 990 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına kadar ilçenin kent merkezi nüfusu, 
köylerinin nüfusu, nüfus yoğunluğu ve toplam nüfus değerleri görülmektedir.

1955 yılında Yenipazar’ın kent nüfusu sadece 4.360 kişi idi. Aynı tarihte 
köylerinin toplamı 6,317‘dir. Bir sonraki sayımda 1957‘de İlçe olduktan sonra 
1960 yılında kent nüfusu 604 kişi artarak 4.964’e ulaşmıştır. Nüfus artış oranı 
%2.5'tir. Tablo'dan ve Grafik 1-2'de görüleceği gibi köy (kır) nüfusu kent nüfu
sundan her dönemde fazla ölmüştür.

Tablo ve grafiklerde göze çarpan en önemli özellik 1965 - 1970 yıllan ara
sında görülmektedir. Bu dönemde (1965) 5.570 kişi olan kent nüfusu 1970 yılı
na gelindiğinde sadece 16 kişi artarak 5.586 kişiye yükselmiştir. En düşük artış 
burada görülmüştür. Bunun nedenine geçmeden önce aynı dönemde köy nüfu
su 8.258'den 8.465'e toplam nüfus ise 13.778 kişiden 280 artışla 14.051 kişiye 
yükselmiştir. Nüfus yoğunluğunda da 2 artışla 76‘dan 78'e yükselmiştir. Bunun 
temel nedeni 1965-70 arasında Yenipazar ve köylerinden özellikle Batı Alman
ya'ya ve diğer Avrupa ülkelerine önemli işçi akını olmuştur. Bu yüzden bu dö
nemdeki artış diğer dönemlere göre en düşüktür. 1970 yılında Avrupa'ya göç 
durunca nüfus artışı yine eski düzeyine çıkmıştır. Kırsal nüfus artışında 1980’den 
sonra bir yavaşlama görülmektedir. Bunun en önemli nedeni doğum kontrolü
nün yaygınlaşması, diğer bir neden de bu yıllarda okumak ve çalışmak için köylü 
gençlerin büyük bir kısmı (%50 kadarı) yenipazar, Nazilli ve Aydın gibi kentlere 
gitmişlerdir. Bu yıllarda köylerden İzmir'e iş bulmak için giden ve orada yerleşen 
işçi nüfus da önemlidir. Bunlar İzmir’e giderek orada inşaat, konfeksiyon, maran
gozluk, garsonluk ve diğer işyerlerinde işçi olarak çalışmaya başlamışlar ve ço
ğunlukla buraya yerleşmişlerdir. Koçarlı, Söke ve Kuşadasına geçici olarak gelen 
çoğunluğu tarım işletmelerinde çalışan işçilerde vardır.
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1 Nüfus'un cinsiyet yapısı;

Yıl lar Erkek Nüfus Kadın Nüfus Toplam Nüfus

1955 5.316 5.661 10.977

1960 6.290 6.515 12.805

1965 6.815 6.963 13.778

1 970 6.787 7.264 14.051

1975 7.489 7.882 15.371

1980 7.644 8.024 1 5.668

1985 16.572

1990 17.630
TA BLO : 1955-1990 yılları arasında Yenipazar'da Erkek ve Kadın nüfus artışı

Yenipazar nüfusunun cinsiyet yapısına gelince; gerek kent merkezinde ge
rekse köylerde kadın nüfus, erkek nüfustan her zaman fazladır. Bunun önemli 
nedenleri vardır. Örneğin; I . Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı sıralarında cephede 
erkeklerin büyük bir kısmı şehid olmuştur. Yine her dönem askerlik çağında er
kekler yukardaki rakamlar içinde yer almamaktadır. Bundan başka yörede çalış
mak için Avrupa'ya gidenler genelde erkeklenir. Yukardaki tabloda da daha ön
ce söylediğimiz görüşü destekleyen rakamları görüyoruz. 1 965 - 1970 yılları ara
sında erkek nüfus 6.815'ten 28 kişi gerileyerek 6.787'ye düşmüştür. İşte bunun 
temel sebebi başta Batı Almanya (o zaman Batı Almanya idi) ve diğer Avrupa ül
kelerine işçi akımdır.

Yenipazar nüfusunun yaş yapısına gelince genelde Türkiye profiline uyar. 0 
- 14 yaş ve 1 4 - 15 yaş arası nüfus nüfusun çoğunluğudur. Doğum oranı son yıl
larda azalmaktadır. Bunun nedeni ekonomik sıkıntılar, doğum kontrolünün yay
gınlaşmasıdır. 65+ yaş gurubu ise fazla değildir. Bunun da nedeni erkeklerin faz
la yorucu bir ömür geçirmeleridir.

Nüfusun okuma - yazma oranı Yenipazar kent merkezinde % 85 ’tir. Köylere 
özellikle dağa çıkıldıkça okuma - yazma oranı %78 'e  düşer. Bugün ilçe ve köyle
rinde Orta öğretimden sonra Yüksek öğretim yapan ve Yüksek öğretime devam 
eden birçok kimse vardır.

YERLEŞM E V E  M ESKEN  TİPLERİ
Yenipazar birinci derecede deprem kuşağı olan Menderes masifi üzerinde 

yeralır. Heyelan tehlikesi ise yoktur. Bayındırlık ve Iskan Bakanlığının imar - etüd 
çalışmalarına göre Yenipazar ve çevresinin jeolojik özellikleri yönüyle ova kısmı 
dışında kalan arazinin sağlam bir zemine sahip olduğunu öğreniyoruz.

Yenipazar kent merkezi toplu bir özellik gösterir. İlçenin içinden geçen Koca- 
dere'nin batısı esas yerleşme merkezidir. Son yıllarda Kocadere'nin doğusuna ya
pılan Lise ve Sağlık Ocağı gibi sebeplerle derenin doğusuna doğru gelişme ol
muştur. Yenipazar’da meskenlerin %60'ı tek katlı müstakil evlerdir. %40'ı ise ço
ğunluğu iki katlı olmak üzere dört kata kadro evlerdir. 20-30 senelik eski evlerde 
tuvalet - wc evin dışında bahçede yeralmış.tır."Yeni binalarda ise wc - banyo içer
dedir,





Kır yerleşmeleri de genellikle topludur. Menbaa veya kuyuların bulunduğu 
su kaynakları etrafında kurulmuşlardır. Küçükbaş hayvancılık yapılan dağ köyle
rinde ise, esas köyün dışında küçük mahalleler, yazın çıkılan yaylaklar - yayla ev
leri, çoban damlan gibi küçük dağınık birimler de dikkati çeker. Karaçakal Alio- 
ğuHar, Koyunlar ve karacaören köylerinde bu tür köyatlı yerleşmelere rastlanır 
Köylerdeki evlerin %90'ı tek katlı, %  10 kadarı da iki veya üç katlıdır.

Meskenlerin yapımında kullanılan esas malzeme yakın zamana kadar taş idi 
Bugün binaların temel dolgusu taş olmakla birlikte üst duvarlar tuğladır Eski ya
pılarda kullanılan harç maddesi çamurdur. Temelde 60 cm. kalınlığındaki taş du
var arasında çamur konulurdu. Bu tür yapılanı duvar yüksekliği 275 cm dış yü
zeyler sıvasız, fç kısımlar samanlı - çamur sıvası ile sıvanmıştır. Ara bölmeler taş ve
ya ahşaptır. Döşemeler ahşap veya çamur, tavan direk üzerinde kargı örtü çatı 
ise "keren" adı verilen milli topraktır. Saçaklar 50 cm.'dir.

Yeni yapılarda temel genellikle taş ve betondur. Kiriş bağlantıları hatıllar de
mir örmedir. Dolgu maddesi kireçli harçtır. Bölmeler tuğla ile örülür' Çat. beton 
veya kiremittir, yalıtım maddeleri kullanılır. Taban ise karo, fayans ' ahşap veva 
plastik kaplama şeklindedir. y

M e rd iv e n

SEK İL  2: Cilt katlı ev plânı |WCleı evin dışında bahçede yeraimaMadır
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TARIM V E TOPRAK İŞLETM ELERİ
Yenipazar halkının malı kaynaklara bağlı gelin, gelir düzeyi milli gelir ortala

malarının üzerindedir. Halkın % 8 5 ‘i küçük veya büyük tarım işletmelerine sahip
tir. Toprağı olmayan aileler ticarette, tarıma dayalı sanayilerde veya kamu hiz
metlerinde (memur) çalışmaktadırlar.

1990 - 1991 yıllarında Yenipazar halkının çalışma özelliği şu şekilde tesbıt 
edilmiştir.

17.630 
4.603 

15.826 
4.354

T A B L O  1 4 ;  Y e n ı p . v a f ' d i ı  ç ı l ı ç ı  t ı ı ı f u i  e m i n i

Tabloda görüldüğü gibi nüfusun çoğunluğu tarımla uğraşmaktadır. Hay
vancılık da tarıma gırdigı için bu orana dahildir. Yenipazar da yeralan toplam 
4.603 hanenin 4.354 hanesi tarım ve hayvancılıkla meşgul olmaktadır. Arazi sa
hipleri arazilerini çoğunlukla kendileri işler. Bunun yanında işçi çalıştıran çiftçile
rin toprakları çok geniştir. Tarım işçisi olan kişiler genellikle Yenipazar'ın dag köy
lerinden arazisi olmayan kimselerdir. Sonbaharda pamuk toplamak için gelen 
mevsimlik işçiler ise Afyon, Denizli illerinden ve Karacasu, Bozdoğan gibi komşu 
ilçelerden gelen işçilerdir. Bu işçiler hasattan sonra geri giderler.

N ÜFUS 
H AN E SAYISI 
ÇİFTÇİ N ÜFUS 
ÇİFTÇİ H A N E SAYISI



r

i lili!1



Büyük Menderes ovasındaki tarlaların çoğunluğu Yenipazar, Direcik, Don
duran Alhan, Çulhan, Dereköy ve Hamzabali'de oturan çiftçilerindir. Bunun dı
şında karacaören, Eğridere, Çavdar, Karaçakal ve Koyunlar köyü gibi dağ köyle
rinden oturan çiftçilerin de ovada arazileri son yıllarda artmıştır. Bu köylüler trak
törlerle hergün I saat kadar yol giderek ovada çalışmaktadırlar. Alioğullar, Paşa- 
köy ve Hacıköseler köylülerinden ovada tarlası olanlar icar veya ortaklık yoluyla 
tarlalarım başkalarına geçici olarak kiralarlar.

TARIM ÜRÜNLER İ
Yenipazar vje çevresinin en önemli tarım ürünü pamuktur. Pamuk yetişmesi 

için gerekli iklimfve toprak şartlarını bu yörede bulabilmektedir. Yüksek yaz sıcak
lığı, alüvyal toprak örtüsü ile birlikte buradaki sulama sistemlerinin varlığı Çukuro- 
ava'dan sonra ülkemizin en önemli pamuk yetişen ovasının Büyük Menderes 
Ovası olmasını doğurmuştur. İlçenin ova kısmının tamamına yakınında pamuk 
ekilir. 1985 yılında 35.000 dönüm arazide kütlü pamuk ekimi yapılmış, ortalama 
olarak dekarından 250 kg. pamuk elde edilmiştir. Bu pamuktan o günkü değe
riyle 3.500.000.000 TL. gelir sağlanmıştır. 1986 yılında 38212 dönüm arazide 
pamuk tarımı yapılmış olup, 3.821.200.000 TL. gelir sağlanmıştır. Bu yörede eki
len akala cinsi bu pamuğun yanısıra, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü tarafın
dan yeni geliştirilen tür olan “Nazilli 84/100" cinsi pamukda ekilmeye başlanmış
tır. 1985 yılında 35.000 dekardan 3.062 ton pamuk lifi, 5.688 ton pamuk çekir
deği elde edilmiştir.

1985 yılında Yenipazar çevresinde 660 hektarlık alanda tahıl tarımı yapılmış 
ve 940 ton tahıl elde edilmiştir. Aynı yıl 2.39 hektar arazide sebze tarımı yapılarak 
257 ton sebze elde edilmiştir.

1 990 yılı tarla ürünleri ekim alanları (hektar);

Buğday 250.5 Pamuk 3837.6
Arpa 192.8 Patlıcan 16.3
Çavdar 32 Kabak 4
Yulaf 12 Bamya 3.5
Mısır 80.5 Salatalık 5.7
Kırmızı Biber 80 Fasulye 1.2
Patates 5 Soğan 3.7
Susam 2.4 Marul 1 .2
Yerfıstığı 6 Karnabahar 28.8
Kavun 10 Lahana 44.6
Karpuz 20 Pırasa 9.8
Domates 17.2 Kereviz 7
Biber 22.8 Yem Bitkisi 60.5

TA B LO  16: Yenipazar'da yetişen ürünlerin yetişme sahaları
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Yenipazar'ın yüzölçümü 1 80 knf (1 8.000 hektar) d ir. Bu alan Aydın ilinin di
ğer ilçelerinden daha küçüktür. Kullanıma göre arazinin dağılımı şu şekildedir.

Yıl Arazi Türü Miktar (Hektar)
1991 Ekili-dikili Arazi 8.61 7 %47.3

Çayır ve Meralar 3.831 %  1 8.7
Orman 7.736 %30.7
İşe yaramayan arazi 696 %3.3

T A B L O  I S :  Yenipazar'da genel arazi kullanımı

I
Tablodan da görüldüğü gibi ilçe topraklarının %47.3'ü Ekili - dikili tarım ara

zisidir. Bu rakam bir ilçe İçin oldukça yüksek bir rakam olup, o ilçe halkının tarım
cı bir kitle olduğunun en belirgin kanıtıdır. İlçenin ekili - dikili arazisinin %86'sını 
Büyük Menderes ovası oluşturur. Ovada bir karış yer kalmamacasına yoğun ta
rım yapılmaktadır.

İlçede orman alanları ise 7.736 hektarı bulur. Orman sahaları özellikle son 
15 yılda büyük tahribata uğradı. Nüfusun artması sonucu özellikle dağ köylerin
de tarla açma, hayvanlarlarına otlak kazanma gibi nedenlerle orman tahrib edil
di. Kaybedilen ormanların kazanılması için Orman Bakarılığı'nın ağaçlandırma 
çalışmaları ilçenin Donduran, Direcik, Alhan - Çulhan köylerinin güneyine doğru 
devam etmektedir. 696 hektarlık işe yaramayan arazi, ıslah çalışmaları sonucu 
kısmen azalmıştır. Yüksek yaylalarda yeralan 3.831 hektar çayır ve meralarda 
başta küçükbaş hayvancılık olmak üzere mera hayvancılığı yaygındır.

Yukardakl arazi guruplarından ekili - dikili arazinin kapladığı alan 8.61 7 hek
tar demiştik; bunun 3.309 hektarı Devlet Su İşleri (D.S.I.) kanallarından 1.460 
hektarı da halk tarafından olmak üzere 4.769 hektarı sulu tarım yapılabilen arazi
dir. Geri kalan 3.848 hektarda sularnasız tarım yapılmaktadır.

Yenipazar ile doğu ve batısında yeralan köylerde tarla ziraati, dağ köylerin
de ise bağ - bahçe tarımı yapılmaktadır.

TARIM M ETODU VE ARAÇLARI
Yenipazardaki ziraat faaliyetleri çok yoğun olup adeta yılın tamamına yayıl

mıştır. Tarıma ayrılan saha genelde azdır. Bu arazilerden çok ürün elde edebil
mek için yoğun emek harcamaktadır. Makina tarımda en önemli faktör olarak ye
rini almıştır. Buna göre Yenipazar'ın ova kısmında Intaslf tarım görülürken, dağ 
köylerinde fazla emek harcanmayan yaygın - extansif tarım türü görülmektedir.

Dağlık bölümde genelde ağaçlık, çalılık ve ormanlık alanlar yeralır. Bu saha
ların aralarında ve köylerin kenarlarında yeralan bağ ve bahçelerde fazlaca eme
ğe dayanmayan ürünler ekilir, biçilir. Bu yüzden burada extansif tarım türü gö
rülmektedir. Buradaki kültür bitkileri soğan, patates, mısır, sarımsak, pırasa, laha
na, lenbik ve antep fıstığıdır. Zeytin ve incir ise ticari amaçla tarımı yapılan iki 
önemli bitkidir.

Son yıllarda yukarı köylerin kuytu dere içlerinde de seracılık yapılmaktadır. 
Buralarda genelde domates, biber salata ve fasulye yetiştirilmektedir. Bazı gür su 
kaynakları ve dere kenarlarında "kabaklık" adı verilen sebze yetiştirilen teras (tara- 
ça) şeklinde yapılmış küçük tarlalar vardır. Dağlık alanlarda traktörle arazide çok





az çalışılır, genelde tarım insan gücüyle devam etmektedir. Bu bölümde hala na
dasa bırakılan topraklar vardır.

Büyük Menderes ovasında yukarda bahsettiğimiz gibi makinalı yoğun tarım 
yapılır. Ova yüzeyinin %98'inde sulu tarım yapılır, nadas görülmez. Nöbetleşe 
(münavebe) tarım sistemide sulamanın yaygın hale gelmesi ile ortadan kalktı. Su
lama ve gübrelemenin yaygın olmasının sonucu olarak bir yılda birden fazla 
ürün elde edilme yoluna gidilmiş ve gerçekleştirilmiştir.

İlçede modern tarım için gerekli tüm çalışmalar devam etmektedir. Ziraate 
dayalı tarım aletleri imalatı, bakımı ve tamiri yanı sanayisi gelişmiştir. 199) yılında 
1 5 ziraî araç imalatı yapan işletme vardır. Zararlılarla mücadelede ilâç kullanımı 
da artmıştır. »

CİNSİ ALAN (Hektar) SAYI (Tane)
Zeytin 3299.9 667.168
incir 125.1 29.494
Şeftali 21.1 9.805
Armut 0.5 32.676
Elma 19.5 4.085
Erik 27.4 2.753
Çilek 0.7 -
Kayısı O.ı 4 72
Kiraz
Nar
Badem
Ceviz
Kestane

Limon

28
1919
9681
388
380

Uzum Asması - 50.444
Antepfıstığı 91.7 58,187
Portakal 60.9 24.814
Mandalina 101.9 41.830

860
Kavak 1.2 480

TABLO  I 7: Yenipazar'da yetişen meyva ağaçları sahaları ve ağaç sayılan

'Tarımsal sanayi kuruluşları ve kapasiteleri ( 1990);

TÜRÜ SAYISI KAPASİTESİ (Ton/yıl)
Zeytinyağı Fabrikası 5 3,290
Çırçır Fabrikası 2 1 3.800
Un Değirmeni 3 10.80
Soğuk Hava Deposu 1 1 00
Besi hane 53 1 06
Mandıra 2 54.915
Salamurahane 46 420

TABLO  1 8: Tarımsal sanayi kuruluşlarının kapasiteleri





Yenipazar'da ziraat araçları 11990);

m a k in a
Ekin Biçme Makinası 
Harman Makinası 
Traktör 
Römork 
Su tankı 
Pullak 
Mibzer 
Tırmık 4 
Hayvan pulluğu 
Karasaban 
kültüvatör 
Diskharreu (Diskaro)
Su motoru 
Çapa makinası 
Mandal makinası 
Gübre dağıtıcın 
Atomizör
Motor pülverizatör 
Sırt tulumbası 
Sürgü
Çayır biçme makinası 
Kaymak kırma makinası

ZİRAATI DÜZENLEYİCİ KURULUŞ ve BANKALAR
1. Yenipazar Tarım Satış Kooperatifi: 1990 yılında 1378 üyesi olan bu ko

operatif çiftçinin desteklenmesi, ürünün alınması ve pazarlanmasına yardımcı 
olur, Kredi, tohum, gübre, araç - gereç ve mazot temin eder,

2. Yenipazar Tarım Kredi Kooperatifi: 1990 yılında 1887 üyesi olan bu 
kooperatifin faaliyet alanı Tarım Satış Kooperatifi gibi olup, daha çok finansman 
temini üzerinde durur. Ziraat Bankası ile işbirliği yapar.

3. Köy Kalkındırma Kooperatifi: Köylülere tarım - hayvancılık konularına 
yardımcı olur, 1990 yılında 550 üyeye sahiptir.

4. Ziraat Bankası ve Halk Bankası

HAYVANCILIK  ve HAYVANCILIK GELİRLERİ
Yenipazar'da en önemli işkolu tarımdır. Hayvancılık ise tarıma bağlı en 

önemli Pır uğraş alanıdır. Gerek ova, gerekse üag köylerinde yaşayan halk için 
hayvancılık, tarımın yanında önemli bir destek ve ek gelir sağlar. Sadece hayvan
cılık yapan, gelirini hayvancılıktan sağlayan insanların sayısı çiftçi nüfus içinde 
fazla bir oran taşımaz. Yenipazar'da hayvancılık faaliyetlerim üç temel özellik gös
terir.

Adet
5
17
649
633
7
704 
541 
499 
138 
117 
640 
606 
296 
49 
261 
304 
182 
369 
61 1 
613
8 
3





I Büyük Menderes ovasının kenarında kurulmuş Direcik - Donduran, Yeni
pazar Aldan,' Çulhan. Dereköy ve Hamzabali'de yapılan ahır hayvancılığı et ve 
süt ve r im in in  yüksek gelir sağladığı bir hayvancılık türüdür. Bu türe Intansif hay
vancılık diyoruz.

2. Alioğullar, Koyunlar, Karaçakal, Karacaören, Hacıköleler ve Paşaköy'de 
ovada tarlası olmayan ya da hiç toprağı (arazisi) olmayan kimselerin koyun ve 
keçi besleyerek yaptığı hayvancılık. Bu tür küçükbaş hayvancılık ilçenin en güne
yinde yaylalarda yaygındır.

3. Dağ köylerinde yerli cins hayvanların otlaklara her gün bırakılarak otlatıl
dığı mera hayvancılığı. Et ve süt veriminin düşük olduğu bu tür büyükbaş hay
vancılığı. Et vcl süt veriminin düşük olduğu bu tür büyükbaş hayvancılığına "ex- 
tansıf hayvancılık" denilir. Bu tür hayvancılık giderek azalmıştır.

Yenipazar ve çevresinde sığır - inek yetiştiriciliği önemli yer tutar. Bunu kü
çükbaş hayvanlardan koyun ve keçi izler, koyun ovaya yakın orta yükseklikte yer
lerde, keçi ise en güneyde yüksek alanlarda yaygındır. Ulaşımın güç olduğu yük
sek alanlarda binek hayvanlarından eşek ve at da beslenir. İlçede balıkçılık yok 
denilebilir. Arıcılık ve kümes hayvanlarından tavukçuluk ise gelişmiştir.

Yenipazar'da hayvancılığın gelişmesi için hem hekimlik hem de kredi kay
naklarının artırılması ıçın çalışılmaktadır. Yenipazar ve ova köylerinde "Mantafon" 
ve "Holstayn" cinsi inekler yaygındır.

Bu ineklerden elde edilen süt, yöredeki mandıralar tarafından günübirlik iş
lenmektedir. İlçede bırı özel, diğeri kooperatife ait iki süt, peynir - tereyağı man
dırası vardır. Bunlar yetersiz geldiğinde Aydın ve İzmir'e süt gönderilir.

Yenipazar'ın Eğrıdere köyünde özel işletmeye ait modern bir tavuk çiftliği 
vardır. Burada yumurtadan daha çok et tavuğu üretimi (beyaz et) yapılmaktadır. 
Üretilen tavuk eti Yenipazar ve Nazilli'ye satılmaktadır. Öte yandan hemen he
men bütün köylü aileler bahçelerinde kendilerine yetecek kadar tavuk beslemek
tedirler.

İlçede modern arıcılık çalışmaları fazla gelişmemiştir. Ancak ilçenin güneyin
de dağ köylerinde modern kovanlarla arıcılık gelişme yolundadır. Karacaören, 
Paşaköy, Hacıköseler, Koyunlar ve Alioğullarda bu tür arıcılık gelişme yolundadır.

İlçede balıkçılık yok denebilir. Sadece kişiler kendi çabalarıyla balığı zevk için 
tutmaktadır. Bunun dışında komşu ilçelerden zaman zaman balık gelmektedir.
1 991 yılında ilçede hayvan türleri ve sayıları şöyledır:

H a y v a n lü rü  Sayısı (Adet) (1991 yılı)
Sığır toplamı . 6958
Safkan sığır 1885
Melez sığır 2860
Yerli Irklar (sığır) 2213
Koyun 6 I 74
Kıl keçisi 5760
At 261
Merkep 1066
Öküz 197





Tavuk 
Hindi
Arı kovanı toplamı 
Fenni kovan 
Yerli kovan

TABLO  18: 1991 yılında hayvan sayıları

1991  yılında Yenipazar'da 1 adet Belediye'ye ait mezbaha bufunmakdır. 
Hayvan yemi satan bayilerin sayısı da 17‘dir. Ziraî ilaç bayileri ise 2 tanedir.

i

32.81 2
50
632
562
70

ULAŞIM
Yenipazar'ın komşu illere Aydın'a, İzmir'e, Denizli'ye ve iç kısımlarla bağlantı

sı ulaşım ağının - yolların modernleşmesi ve gelişmesine paralel olarak gelişmiş 
ve artmıştır. Ancak uzun yıllar Yenipazar'ın ulaşımını ve dışa açılımını olumsuz et
kileyen şu faktörleri gözardı etmemek gerekiyor. Bu faktörlerin başında Yenipa
zar'ın özel konumunun Büyük Menderes ırmağının güneyinde Madran Baba 
dağlarının kuzeye bakan yönünde yeralmış olması özelliğindendir. Büyük Men
deres uzun yıllar ulaşımı engelleyen ve zorlaştıran doğal bir engel olmuştur. Bir 
diğer faktör de İzmir, Aydın, Nazilli, Denizli, Afyon karayolu (E-23) ile yine bura
da uzanan Türkiye'nin ilk demiryolunun Yenipazar'ın uzağından (8 km.) geçmesi
dir. Bu yollar üzerindeki yerleşmeler, ulaşım, ticaret vb. yönlerden çok gelişmiştir.

Günümüzde Yenipazar'da yeterli ulaşım aracı vardır. Yenipazar'ın ova köyle
ri ile Eğridere köyüne kadar asfalt yol bağlantıları yapılmış diğer komşu ilçe yolla
rı da geniş ve modern asfalt yollardan meydana gelmiştir. Büyük Menderes nehri 
üzerinde; Yenipazar'ın kuzeyinde ve Donduran köyünün kuzeyinde olmak üzere 
iki köprü yapılmıştır. Ilçe'de 10 kamyon, 2 otobüs, 34 minübüs, 14-taksi ve 8 
kamyonet ticari olarak mal ve yolcu taşımacılığı yapmaktadır.

İlçenin PTT hizmetleri gelişmiştir. Bütün köylerinde telefon vardır.

Yenipazar - Aydın 
Yenipazar - İzmir 
Yenipazar - Nazilli 
Yenipazar - Alhan 
Yenipazar - Alioğullar 
Yenipazar - Çavdar 
Yenipazar - Karaçakal 
Yenipazar - Koyunlar 
Yenipazar - Çulhan

42 km. Yenipazar
150 km. Yenipazar

1 6 km. Yenipazar
3 km. Yenipazar

19 km. Yenipazar
1 8 km. Yenipazar
5 km. Yenipazar

16 km. Yenipazar
4 km.

Dereköy 5 km
Direcik 7 km
Donduran 4 km
Eğridere I 5 km
Hamzabalı 9 km
Karacaören 1 7 km
Paşaköy 29 km
Hacıköseler 36 km

T A BLO  24: Yenipazar'ın çevredeki yerleşim birimlerine uzaklıkları





k|A ï  vL U

HARİTA  X: YENİPAZAR ve ÇEVRESİNDE UlAŞIM





S A N A Y İ ve  T İC A R E T
Yenipazar ve çevresinin temelde uğraş alanı tarım olmakla birikte tarıma da

yalı sanayi de kurulmuş ve gelişmiştir. Halkın gelir düzeyinin artmasına bağlı ola
rak da ilçe ticarifolarak dışarıya açılmıştır. Yenipazar'ın özellikle ova merkezli köy
lerinin halkının yaşam düzeyi gayet yüksektir. Halkın tamamına yakınının kendisi
ne ait meskeni vardır. Son yıllarda bütün köylerde traktör ve otomobil sayısı da 
artmıştır.

Yenipazar ve çevresinde 1991 yılında sanayi ve ticaretle uğraşan kişilere ait 
işletme türleri ve sayıları şunlardır:

Demirci 38 Sarraf 9
Ziraat Aletleri İmalatı 15 Mobkya İmalatı 3
Marangoz 29 Kasap 8
Kahvehane 96 Züccaciye 5
Terzi 20 Yem Ticareti 3
Berber 20 Manifatura 15
Yerli Ürünler Ticareti 30 Matbaa 2
Lokanta 14 Oto Boya 3
Birahane 2 Oto Doğrultma 3
Fotoğraf Stüdyosu 3 Oto Elektrik 3
Tatlıcı 4 Oto Komisyon 2
Bakkal 81 İnşaat Malzemesi 7
Hırdavat 4 Bayan Terzisi 20
Mandıra 1 Manav 31
Radyo TV Tamirci 5 Ipçi - Urgancı 1
Beyaz Eşya Ticaret 6 Büfe 3
Kundura İmalatı 8 Halıcı 5
Taşeron 1 Celep 1 1
Teneke - Lehim 1 Zahireci 1
Kahya 8 Tüpgaz Bayii 1
Müzisyen î Bayan Konfeksiyon 7
Oto Tamiri 22 Hamam 1
Elektrik Tesisat 5 Zirai Mücadele İlaç 3
Sıhhi Tesisat, Cam 8 Tuh j 13
Lastik Tamircisi 4 Kuyumcu 2
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3 Zeytinyağı Tesircisi 2
5 Değirmenci 2
2 Ekmek Fabrikası 3
2

T A B L O  22: 1991 yılında Yenipazar dil yer alan »ykollnn ve sayılan

Yenipazar'da Tablo'da görüldüğü gibi birçok kolda sanayi ve ticaret yeral- 
maktadır. (Içe|ve köylerinde 60 ticari ve sanayi işletmesinde (iş kolunda) 4 94 es
naf çalışmaktadır. Esnaf ve sanayiciyi kaldındırmak için "Esnaf ve Sanayiciyi Kal
kındırma", "Esnaf ve Kefalet Derneği" kurulmuş ve çalışmaktadır.

1991 yılına göre toplam 1752 vergi mükellefinin bulunduğu Yenipazar'da 
vergilerden gelen gelir ve artışlara ceza gelirleri de ilâve eklenmektedir. Bunun 
sonucu olarak 1990 - 1991 yıllarında ilçenin gelir ve giderleri aşağıdaki şekilde 
olmuştur:

1990 1991 Artış
Gelir 2.226.497.609 TL 3.496.174.100 TL %57
Gider 3.347.619.339 TL 5.646.645.100 TL %68
Artış %57 gelirlerde. % 6 8  giderlerde.

T A B LO  23: Yenipazar'da bülçe gelirleri ve giderleri rakamlar /VJuslos sonu mimariyledir

Yenipazar'ın gelirlerinde artış olmasına karşın, giderlerinin daha fazla artma
sı, altyapı yatırımları gibi nedenlerle bütçe açık vermektedir. Bu açıklık l 991 de 
2.150.471.000 TL. olmuştur.

SO SYO  K Ü L T Ü R E L  H A Y A T

EĞİTİM - ÖĞRETİM
»r

Yenipazar'da eğitim ve öğretimin tarihi Cumhuriyetten önceye kadar uzanır. 
Cumhuriyetten önce Dırecık, Egridere köylerinde Yenipazar merkezde okullar 
eğitim - öğretim veriyordu. Egridere köyündeki okul bölge yatılı okulu şehirde ol
duğundan 300 civarında öğrencisi vardır.

Okulların modernleştirilmesi ve ilkokulların açılması şu şekilde olmuştur. 
1902 yılında Direcik ilkokulu, 1923‘te Yenipazar merkez ilkokulu açıldı. Yenipa
zar'daki ilkokul uzun yıllar "leyle-i mektebi" denilen yatılı okul olarak görev yaptı.

S

Oduncu
Oto Yedek Parça 
Saat Işı
Kırtasiye - Kitap Evi





İlk önceleri uu okulu bitirenler arasından başarılı olanlar eğitmen ve okutman 
olarak köylere gönderildi. 1925'te Hamzabali köyü ilkokulu, 1949'da Karacaören 
köyü ilkokulu 1 950 yılında da Çavdar köyü ilkokulu eğitim ve öğretime açıldı. Di
ğer köy ilkokulları 1960 yılından sonra açılmıştır. 1980 yılından sonra da Çavdar 
köyünün Belen mahallesi, Yenipazar Mestanlar mahallesi ilkokulları açılmıştır.

Yenipazar ilçe merkezinde merkez ilkokulundan başka Efeler ilkokulu ortao
kul ve lise eğitim - öğretim açılmıştır. Yenipazar ve köylerinde nüfus artışının düş
mesi sonucu ilkokula kayıtlar azalmıştır. Bu nedenle taşımalı eğitim sistemine gi
dilmektedir.

i
Bugün Yenipazar ve köylerinde ilkokul derslik sayısı 60'tır. Lojman sayısı ye

terli olup 15'tir. 1991 - 92 öğretim yılında öğrenci sayısı şöyleydi: İlkokullarda,

Köylerde 292 kız 354 erkek 646 öğrenci
Kentte 275 kız 288 erkek 563 öğrenci
Toplam 567 kız 642 erkek, 1.209 öğrenci

1991 - 92 yılında 101'i kız, 1 10'u erkek toplam 21 1 öğrenci ilkokullara kayıt
yaptırmıştır. Ortaokula ise 55’i kız, 67'si erkek 122 öğrenci, liselere ise 59 kız, 33 
erkek toplam 92 öğrenci kaydolmuştur. Lise 1. 2. ve 3. sınıfta okuyan toplam öğ
renci sayısı ise şöyledır:

1 4 2 kız, 88 erkek toplam 230 öğrenci.

Yenipazar ve köylerinde örgün eğitim kurumlan şunlardır;

Yenipazar (Merkez) 2 ilkokul, 2 Kur'ân Kursu, 1 Ortaokul, 1 Lise, I S. Kursu
Alhan 1 İlkokul
Alioğullar 1 ilkokul
Çavdar 3 ilkokul
Çulhan 1 ilkokul
Dereköy 1 ilkokul
Direcik 1 ilkokul
Donduran 1 ilköğretim okulu
Eğndere 1 ilkokul
Hamzabali 1 ilkokul, l ortaokul
Karacaören 1 ilkokul
Karaçakal 2 ilkokul
Koyunlar i ilkokul
Paşaköy 1 ilkokul
Hacıköseler ı ilkokul

Yenipazar'ın bazı köylerinde kampus eğitim sistemine - taşımalı eğitime geç
mek için çalışmalar başlatılmıştır. Bu nedenle ilk önce Çavdar köyü ilkokul öğren
cileri Hamzabali köyüne hergün taşınarak daha iyi bir eğitim hedeflenmiştir. Bu 
uygulama bu senelerde genişletilerek devam edecektir.





Öğretmen sayısına gelince;

İlkokullarda 26 Bayan, AO Erkek Öğretmen
Ortaokullarda I Bayan, I 1 Erkek Öğretmen
Ljsede 8 Bayan, 26 Erkek Öğretmen
Toplam 35 Bayan, 67 Erkek Öğretmen
bulunmaktadır.

Yenipazar'da l'i erkek, l'i kız 2 tane Kuı'an Kursu'da bulunmaktadır. Hamza- 
balide Ortaogul, Donduranda İlköğretim okulu, Yenipazar'da Ortaokul ve Lise 
bulunmaktadır.

Yenipazar'da yaygın eğitim olarak "Halk Eğitim Merkezi" hizmet vermekte
dir. Müdür ve Biçki - dikiş öğretmeni dışında 4 kadrosuz usta öğretici çalışmakta
dır. 1991 yılında ikisi Yenipazar'da üçü köylerde 5 kurs açıldı. Yenipazar'dan 50 
dolayında öğrenci de Çıraklık Eğitimi için (ÇEM) Nazilli'ye gidip gelmektedir.

F O L K L O R

Yenipazar ve çevresinin zengin bir folklorik yapısı vardır. Giyim - kuşam, mü
zik - manı, yemekler, tören ve kutlamalar vb. kültür değerleriyle kendine özgü 
canlı bir sosyo - kültürel dokusu vardır.

GİYİM: Yenipazar ve köylerinde giyim - kuşam normal zamanlarda, düğün, 
nişan, bayram gibi özel gün ve kutlamalarda farklılık gösterir. Normal zamanlar
da giyim çok sadedir. Erkekler pantalon, ceket veya yelek giyerler. Orta yaşlı er
kekler şapka, kadınlar da "bürgü" denilen büyük bir başörtüsü takarlar. Diğer ka
dın giysileri yinede "don" denilen şalvar, "işlik" denilen gömlektir. Kadınlar başlık 
olarak ev içinde genelde üstlük de denilen yazma takarlar. Bu yazmanın kenarla
rı çok güzel el işleme ve oyalarıyla işlenmiştir. Bu yazmanın yaygın olarak söyle
nen diğer adı "çember"dır. Bu yazmalar tığ, mekik, iğne ve boncuk oyaları türün
de işlenir. Bunlardan "tığ" yörede en yaygın olan ve çok özel dantel oyaların ya
pıldığı bir türdür. İğne oyası türünde ise "mantı", "karanfil", "portakal çiçeği", 
"Nergis" ve "Çiğdem" oyaları yapılır. Boncuklu oyalardan ise "ılda" ve "Karabiber" 
oyası yaygındır. Yapılan bu nefis oyaarın çoğu genç kızların çeyiz sandıklarının 
en değerli, vazgeçilmez gereçleridir. Genç kızlar evlenmceye kadar onlarca çeşit 
oya ve işleme yaparak çeyizlerini hazırlarlar.

Nişan, düğün, bayram gibi özel gün ve gecelerde erkek kıyafetleri pek bu 
değişiklik göstermez. Erkekler böyle anlarda en yem elbiselerini gıye, traşını olur, 
ayakkabısının boyasına dikkat ederler, elbiseleri çok iyi ütülüdür. Kadınların ise 
özel giysileri vardır. Nişan ve düğün elbiseleri etek, bluz, fistan (gelin için gelin- 
lıkjdir. Kızlar takı olarak varsa altın ve bileziklerim, yakalarına broş, boğaza kolye -





künye kola bilezik yoksa bileklik takarlar. Orta yaşın üzerindeki kadınlarda çok az 
olmakla birlikte "tuğra - tura" adı verilen alınlık takılır. Parmaklarına yüzük takar
lar.

Y ö reye  özgü Efe kıyafetleri ise daha çok milli bayramlarda öğrenciler tarafın
dan giyilir. Bu giysiler Zeybek elbisesidir. Başlık olarak püsküllü bir fes, yelekli ve 
bol bir cepken ile sadece dize kadar giyilen çok geniş zeybek donundan meyda
na gelir. Ayakta ise uzunca bagcıklı potin (çizme) yeralır. Zeybek yörenin milli 
simgesidir.

M ÜZİK, OYUN ve M AN İLER (SÖZLÜ  ED EBİYAT): Yenipazar folkloru içer
sinde müzik, oyun ve sözlü edebiyat ürünlerinden mani, destan ve yöresel kah
ramanlık türkülerinin önemli bir yeri vardır.

Yenipazar ve çevresine özgü konuşma dili, şivesi ilginçtir. Yenipazar ve köy
lerinde Türkçe düzgün olarak pek konuşulmaz. Türkçe'yi düzgün konuşanlar "Yö- 
rükler"dir. Bunlar genellikle Yenipazar merkezde olmak üzere Karaçakal, Dondu
ran, Mestanlar mahallesi ve Dereköy'dedirler. Dereköy'ün güneyinde Çıkrıkala- 
nı'nda yaşayan Yörükler de vardır. Bunları bazıları Yenipazar'a ve ova köylerine 
göç etmişlerdir.

Yenipazar ve çevresine özgü ağız ve şiveye örnek verecek olursak yüzlerce 
örnek bulabiliriz. Burada en belirginlerini kaydedelim:

Şive (Yöresel ağız) Oz Türkçe
Hen Sen
Efe Ab i
Irnba Baba
Hınga Evet
Ya'a Hayır
Nahalsın Nasılsın
Neyabbakısın Ne yapıyorsun?
İşlik Gömlek
Pontur Pantalon
Çenti Çanta
Hadi Gari Haydi Artık
Gızan - Kıltan Çoluk - Çocuk
Gelip Bakır Geliyor. Gidiyor...

Yenipazar çevresinde söylenen türkü, mani ve destanlardan bazıları şunlar-
dır;

MANİ
Etek, bluz dar geldi, Davulumun ipi tura
Dar sokaktan yar geldi, Ben geliyorum vura , vura
Elleşmeyin o yari, Ben geliyorum Amca
Ayda yılda bir geldi. Senin hanemi sora, sora





Ördek gibi suya daldım, Donduran'ın tenceresi
Arkadaşlarımdan gelir kaldım. Doksan sekiz penceresi
Çok bekletme Amca Çok bekletme hanım abla

.'dan bahşiş aldım. Soğudu pilav tenceresi

Dağda tavşan yayılır. 
Bıyıkları sayılır.
Geçme oğlan buradan
Seni gören bayılır.

4' r
H A VA  - TÜRKÜ
Şu Dalma'nın çeşmesi 
Ne hoş olur içmesi 
Yörük de Ali'yi sorar sen 
Efelerin efesi!
Hey gidinin efesi! 
Efelerin Efesi!

Şu Dalma’dan geçtin mi? 
Soğuk da sular içtin mi? 
Efelerin içinden 
Yörük de Ali'yi seçtin mi? 
Hey gidinin efesi!
Efelerin Efesi!

YAYLA HAVASI
Kır atıma burçak verin kişnesin 
Yaralarıma fitil salın işlesin 
ben gidersem nazlı yarim nişlesin 
Koyu gölgelerde gergef işlesin

Kır atıma bindim köprüden geçtim 
Kamalar yaylasından alkanlar saçtım. 
Altın çakmaklığımı aldım dinarı bastım, 
Duymadın mı ağam, efem şanımı?..

OsmanlIlar bölük bölük geldiler.
Ak bağrımı delik-deşik ettiler,
Koca Mustafa öldü deyip döndüler, 
Duymadın mı agam, efem şanımı?

Bulgurcular Akgedik'ten ünledi 
İnce Mehmet kulak verip dinledi,
Koca Mustafa kurşun yedi dinledi, 
Duymadın mı agam efem şanımı?

Dıyorlarki dag üstünde dağ olmaz,
Ah çeken yüreğinde yağ olmaz,
Yüzbın cerrah gelse yaram iyi olmaz 
Duymadın mı ağam efem, şanımı?





meûe "kapama" hamur içine et konularak pişirilen yemeğe de "toparlak" yuvar
lak denilir Toparlak özellikle Yenipazar merkezde, Karaçakal, Alioğulları, Koyun
lar Donduran ve Direcikte yaygındır. Kapama ise Yenipazar ve batısındaki köyler 
ile karacaören, Eğridere, Paşaköy ve Çavdar da yaygındır.

Tatlılardan zıvrı nişastanın kaynatılması şeker ilâve edilip soguyuncaya kadar 
bekletilmesi ile yapılan bir tatlıdır. "Sareli" ise; hamur sarması şeklinde tepsiye yer
leştirilen yufkaların fırında pişirilip üzerine şerbet: ilâve edilmesi ile meydana gelir.

İçecek olarak klasik ayran, limonata yanında yörede Yenipazar ve köylerine 
özgü koruk suyu vardır. Henüz olgunlaşmamış üzümlerin sıkılıp şekerle karıştırıl
masından yapılır. Yaz aylarında kahvehane ve çaybahçelerinde içilen önemli bir 
içecektir. Aydınfyöresine has - özel Kar helvası ve Kar şerbeti de Yenipazar ve 
köylerinde Yaz aylarında yenilen - içilen yiyecek ve içeceklerdendir.

TÖREN VE KUTLAMALAR: Yenipazar ve köylerinde çok zengin tören ve 
kutlama kültürü vardır. Nişan - Düğün, bayram, mevlid, asker uğurlama, Hacı 
uğurlama ve karşılama, yağmur yağması için Yelebesi düzenleme, gene er, atıcılık 
(düğünlerde) bayrak dikme (düğünlerde) bu kültürün parçalarıdır.

Yörede yakın zamana kadar devam eden (günümüzde de kısmen olan) gö
rücü usulü evlilik yerini, evlenecek gençlerin düğünlerde, bayramlarda gencerde 
görüşüp tanışmaları ve anlaşarak evlenmelerine bırakmıştır. Kız kaçırma olayı ise 
yok denecek kadar azdır.

Evlenmeye karar veren gençler anne - babalarına durumu anlatırlar. Onlar 
da kız evine elçi gönderirler. İki taraf razı olursa, "Söz mendili" verilir. Her iki tara
fın neler yapacağı (ev, eşya, altın ve diğer takılar....) konuşulur. Köylerde söz ni
şanı yapılır. Yörede erkekler genelde ev alır, kız tarafı da evin eşyasını alırlar.

Belirtilen bir günde, genelde düğüne 1 ay kala, esas nişan yapılır. Nişanda 
getirilen eşyalar, çeyizler duvara serilir. Kız evi eşi ve dostuyla eğlence düzenler. 
Genç kızlar arkadaşlarının sevincine ortak olup türkü söyler ve oynarlar.

Düğün günü belirtildikten sonra hazırlıklar tamamlanır. Yörede "okuntu” de
nilen şeker, kibrit vb. hediyelerden oluşan davetiyeler dağıtılır. Düğünler üç gün 
sürer; Cuma - Cumartesi - Pazar. Cuma günü her iki düğün evinde Yaprak Sarma 
yapılır, Keşkek pişirilir. Oğlan evine ucunda elma, portakal veya limon geçirilen 
bir bayrak direği dikilir. Gençler silah atarak buraya bayrak dikerler. Daha sonra 
usta avcılar toplanarak atıcılık yarışı yapılır. Dereceye girenlere ödülleri verilir. 
Düğünün ikinci günü "Kına günü", gecesi de "Kına gecesi" eğlenceleri yapılır. 
Son gün gelinin eşyaları yeni eve döşenir. Öğleden sonra damatın arkadaşları 
toplanır ve birlikte kız evine giderler. Gelin akrabaların elini öperek vedalaşır. 
Sonra arabayla konvoy halinde gelin erkek tarafına getirilir. Damat arabanın ka
pılarını aşar ve gelini eliyle arabadan indirir. Bu sırada cebinden çıkardığı bozuk 
paraları çocukların üzerine atar. Arkadaşları onu akşam oluncaya kadar yalnız bı
rakmaz, akşam güveyi katma ile düğün sona erer.

Bayram ve gencer Yenipazar'da çok önem verilen iki önemli gündür. Rama
zan ve Kurban bayramlarında en yeni elbiseler, ayakkabıları giyilir. Bayram na
mazından çıktıktan sonra doğruce eve gidip, anne - baba ve büyüklerin elleri 
öpülür. Daha sonra bütün dostlar ziyaret edilir. Çocuklar ev ev dolaşarak bay
ramlaşırlar.





Yenipazar ve çevresinde yöresel olarak söylenen diğer türküler şunlardır. Yö
rük Ali, Pembe grep oyası, Aydın Türküsü, Karyolana Basayım, Alıverin Saçlarımın 
Borudunu, Harmandalı, Yenipazar'ın yaşayan şairlerinden Mustafa Tarhan'ın "Ye
nipazar Destanı" şiiri:

YENİPAZAR
Ruhuma ilham gelir azar azar 
Arif olanlar söyler, yazar.
Ortasia'da kuruldu önce pazar,
Hayranım saga Ey Yenipazar!

f
Sımsıcak sana sarılmış köylerim,
Senin adına türkü söyler dinlerim.
Değmesin sana kötülük nazar,
Hayranım sana Ey Yenipazarl

Üstünde bir kale gibidir Tolozlar tepesi,
Kurtuluşa yön vermiş Yörük Ali Efesi,
Zeytinliktir dağların, derelerin az akar,
Hayranım sana da Ey Yenipazar!

Batısında Alhan var, doğusunda Donduran,
Ufkumda parlayan yıldızsın her an.
Helaldir uğruna döktüğümüz kan.
Hayranın sana da Ey Yenipazar,

Mustafa Tarhan

YEM EKLER : Yenipazar yöresine ait özel yemekler vardır. Bunlar, Yavru Ka
vurması. Halebışı, Höşmerim (Yumurta ile yapılan) Yaprak Sarma, Keşkek ve Ka
pama. Tatlılardan Zıvrı, Sarelı. içeceklerden Kar Helvası, Kar Şerbeti ve Goruk 
(ham üzüm) suyu. Yavru kavurması ilçe merkezinde kaynana yemeği olarak ha
zırlanır. Kaynana gelin ve güvey için Yavru kavurması yapar. Tavuk veya piliçten 
yapılır. İlçede "Halebışi" olarak adlandırılan pide çok lezzetlidir. Kıymalı, peynirli 
veya tahanlı yapılır. Kıymalı halebişi üzerine turunç sıkılır, tereyağı konulur. Yine 
misafir yemeği olarak pişirilen - yapılan höşmerim yumurtaların önce rafadan pi
şirilip sonra soyulması ve ortadan ikiye ayrılarak tereyağı içersinde kızartılmasın
dan oluşur. Keşkek buğdayın kuzu eti ile büyükçe bir kazanda kaynatılarak hazır
lanması ile oluşur. Düğünler, mevlidlerde mutlaka Keşkek pişirilir. Evlenecek biri
sine "Keşkeği ne zaman kaynatıyoruz, yiyoruz" diye sorulur. Yaprak Sarma da dü
ğünlerde Keşkek kadar önemlidir, asma yaprağının arasına bulgur veya pirinç sa
rılarak pişirilir üzerine yoğurt konulur. Yörede Cuma günü başlayan düğünler 3 
gün sürer. I güne "Sarma Günü" adı verilir. Kızarmış et ve patatesle yapılan ye-
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Bayram ertesi "Gencefdir. Yenipazarilçe merkezinde eğlence yerleri, pazar 
yerleri adeta şenlik ve fuar alanına döner. Genç kız ve erkekler çarşıda dolaşır 
alışveriş yaparlar. Gencerden çocuklara oyuncak almak, çocukların bir sene bek
lediği en güzel özlemdir.

Yörede Asker uğurlama, Hacı uğurlama ve karşılama törenleri önemlidir. 
Köy meydanında veya ilçede parkta toplanan halk dualarla askerleri uğurlar, ha
cıları yolcu eder ve dönüşünde karşılarlar. Kurak yıllarda çocukların yaptığı töre
ne “Yelebesi" denir. Yelebesi yapılacağı akşamı (gündüz yapılmaz) çocuklar topla
nır. Ellerinde birer zil veya koyun çanı bulunur. İçlerinden birini başkan seçerler 
onun elinde büyük bir zeytin dalı bulunur. Toplu olarak ve evleri tek tek dolaşa
rak para, yumurt^ve meyva toplarlar. Hep birlikte bir evin kapısına gelince;

f

Yelebesi yeliyle 
Ardın ın seliyle 
Yağdır A llahım  yağdır 
Yağdır A llahım  yağdır

Sözlerini zil ve çan sesleri arasında yüksek sesle koro halinde söylerler. Ev sa
hibi para, yumurta veya meyva verir. Bir tas suyu da başkanın elindeki zeytin da
lının üstüne döker. Çocuklar yukardaki sözleri durmadan söyler ve köyü dolaşır
lar. Yumurtalar sepette toplanır. Çocuklar en son mezarlığın çevresini de dolaşa
rak başladıkları yere gelirler. Toplanan para ve diğer eşyaları paylaşırlar. Bu tören 
1 0 yaşından küçük çocukların yaptığı yarı dinsel bir yağmur törenidir.

S A Ğ L IK  - SPO R

Yenipazar ve çevresinde sağlık sorunları önemli ölçüde halledilmiştir. Ancak 
kentin altyapı sorunları yeni yeni düzelmektedir. Örneğin kanalizasyon şebekesi 
yoktur. Potseptik çukurları, Belediye vidanjörü ile temizlenmektedir.

İlçede Hükümet Tabibliğinin yanı sıra Merkez Sağlık Ocağı vardır. Burada ye
terli doktor ve hemşire görevlendirilmiştir. Köylerden Donduran ve Hamzabali'de 
Sağlık Ocağı, Karacaören, Dereköy ve Çavdar'da ebeler vardır. Mütehassıs - uz
man doktorların düzenli olarak yürüttükleri gezici sağlık taramalır ve çocuk aşıları 
sayesinde ilçede sağlık hizmetlerinde önemli bir başarı düzeyine gelinmiştir, ilçe
de ve köylerde ana - çocuk sağlığı ile ilgili çalışmalar, aile planlaması çalışmaları 
yaygındır. İlçede ve köylerde aile planlamasına katılma oranı yüksektir.

İlçede spor faaliyetlerine gelince; İlk ve Orta dereceli okullarda çocukların 
beden ve zihin sağlığı açısından spora önem verilmektedir. Atletizm, futbol, 
hentbol ve voleybol dallarında öğrenciler önemli başarılar kazanmaktadır.
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İlçede amatör spor klüpleri de başta futbol olmak üzere sportif çalışmalar 
yapmaktadırlar. Yenipazar Gençlik Spor Kulübü, Esnaf Spor Kulübü, Hamzabali 
Spor Kulübü gibi. Bu kulüplerin yanında hiçbir kulübü olmayan köy spor takımla
rı da vardır. Eğrıdere, Paşa köy, Çavdar, Direcik gibi. Bu takımlar yıl içersinde fiks
tür çekerek Belediye, Kaymakamlık turnuvaları düzenlemektedirler. İlçede 1990 
yılında hizmete giren Cengiz Altınkaya Spor Tesisleri ve stadyumu vardır. Bu te
sisler ilçede sporun gelişmesine önemli katkı sağlamışlardır.

İlçede güreş sadece düğünlerde yapılır. Yukarda söylediğimiz gibi atıcılık da 
düğünlerde yapılır. Yaygın olan diğer spor dalları; At yarışı ve Deve güreşidir. 
Çevre ıl ve^ilçelerden gelen atlar ovada kanal yolu boyunda koşarlar. Bu koşular
dan hayır burumu ve derneklere getir sağlanır. Her yıl kış mevsiminde geleneksel 
olarak düzenlenen Deve güreşi de çok önemlidir.
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