
MAN
ISA.

SE
HRI

MIZ. .

.

ŞE
HR

İM
İZ

 M
AN

İSA





YAZARLAR
(3, 4 ve 5. Üniteler)

ŞEHRİMİZ
MANİSA 

Cihat GÜLSEVEN
Hasan ÜSTÜN

Murat AKTÜRK
Sözer VURGUN

Bu materyalin ilk 2 (iki) ünitesinin metin içeriği Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon 
tarafından hazırlanmıştır.



3, 4 VE 5. ÜNİTELER

Naci YENGİN   Editör

Hatice EROĞLU ÖRS  Dil Uzmanı

Hasan ÜSTÜN    Rehberlik ve Gelişim Uzmanı

Cenk Özgür BAŞKAYA   Görsel Tasarım Uzmanı

Elif IŞIK    Grafik Tasarım Uzmanı

HAZIRLAYANLAR

ISBN    978-975-11-5136-0



İSTİKLÂL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

                            Mehmet Âkif Ersoy



GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 
ilelebet muhafaza  ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin 
en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum 
etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl 
ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, 
içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu 
imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl 
ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali 
görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz 
vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün 
orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. 
Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin 
dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde 
bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin 
siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve 
bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 
Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, 
damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal Atatürk
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Sehrimiz Manisa.
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BİRLİKTE YAŞAMANIN GEREKLİLİĞİ

14

Bir yolcu gemisi aniden kopan bir fırtınanın etkisiyle parçalanır ve dalgalar geminin içindeki yolculardan birini 
sürükleyerek adaya kadar götürür. Yolcu, kendisiyle birlikte kıyıya sürüklenen sandıklardaki yiyecek ve çeşitli 
eşyalarla hayatta kalma mücadelesi verir. Yolcu günler geçtikçe yaşadıklarını sandığın birinden çıkan deftere 
not eder. Şimdi onun yazdığı notlara göz atalım:

• Kendime geldikten sonra adayı baştan sona dolaştım. Hiçbir insana rastlamadım. Galiba uzun bir 
süre bu ıssız adada tek başıma yaşamak zorunda kalacağım.

• Geminin karaya vuran enkazından kurtarabildiğim eşyaları toplayarak küçük bir mağarayı barınabileceğim 
şekilde düzenledim.

• Adada en büyük sorun vahşi hayvanlar. Bu hayvanlardan korunmak için mağaranın girişini büyük ağaç 
dalları ile kapattım.

• Gemi enkazından kurtarabildiğim yiyeceği saklamak için bir depo inşa ettim.

• Adanın içlerine giderek çeşitli meyveler topladım. Bu meyveleri kışın da yiyebilmek için kuruttum.

Adaya sürüklenen yolcu birçok sorunla tek başına mücadele etmek 
zorunda kalmış. Kendi yaşamımızı düşünelim. Bir gün içinde nelere 
ihtiyaç duyuyoruz? Bu ihtiyaçları tek başımıza mı yoksa birilerinin 
desteğiyle mi karşılıyoruz?

?
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Sehrimiz Manisa.
Günlük yaşamımızı sağlıklı şekilde sürdürmek için birçok 
şeye ihtiyaç duyarız. Yemek yemek, giyinmek, barınmak, eği-
tim görmek ve çevremizle iletişim kurmak bu ihtiyaçlarımız-
dan yalnızca birkaçıdır. Tüm bu ihtiyaçlarımızı tek başımıza 
karşılamamız mümkün değildir. Bu nedenle topluluk hâlinde 
yaşarız. Yaşadığımız yer bir köy olabileceği gibi bir şehir de 
olabilir. Nerede yaşarsak yaşayalım her zaman bir iş bölümü 
ve iş birliği içindeyiz.
 
Günlük hayatımızı düşünelim. Sabah kahvaltısında tüket-
tiğimiz yiyecek ve içecekler farklı kişiler tarafından üretilip 
bizlere ulaştırılmaktadır. Örneğin yediğimiz ekmek, soframıza 
gelinceye kadar birçok aşamadan geçer. Buğdayın ekilmesi, 
hasat edilmesi, öğütülerek un hâline getirilmesi ve unun da 
hamur yapılarak pişirilmesi gerekir. Bu işleri yapabilmek için 
birçok araç gerece ihtiyaç duyulur. Bu araç gereçleri üretebil-
mek için de çeşitli mesleklerden insanlara ihtiyaç vardır. Tek 
bir insanın, bu işlerin hepsinin üstesinden gelmesi oldukça 
zordur. 

Gün içerisinde ulaşımımızı sağlayan şoförler, okulda eğitim 
aldığımız öğretmenler iş bölümü içinde ihtiyaçlarımızı karşıla-
yanlardan birkaçıdır. O hâlde iş bölümü yaparak ihtiyaçlarımı-
zı kolaylıkla karşılayabiliriz.

Toplumsal yaşamın temelini kişiler arası iletişim oluşturur. 
Yaşamımız boyunca ailemiz, arkadaş, akraba ve komşu-

larımız başta olmak üzere toplum ile iletişim hâlinde 
oluruz. Sosyal çevremizi oluşturan insanlarla sağlıklı 

ilişki kurmak için doğru bir iletişim kurmak gerekir. 
Bu iletişim karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı ol-
malıdır. Böyle bir iletişim bizlere yardımlaşma ve 
dayanışma duygularını aşılar. Böylece çevremiz-
deki insanların sorunlarına duyarlı bireyler olarak 
mutluluklarını ve üzüntülerini paylaşırız.

Pek çok insanın katkısıyla sütüm içmeye 
hazır. Peki ya öyle olmasaydı?

Terziler olmasaydı kıyafetlerimi nasıl dikerdim?

Arkadaşlarımla ne kadar çok şey paylaşıp eğlenceli 
vakit geçiriyorum. Ya onlar olmasaydı?

Bu yollar yapılmasaydı, araba ya da 
şoför olmasaydı okula nasıl ulaşırdım?
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“Tarih öncesi dönemlerde insanlar 
yaşamlarını nasıl sürdürüyorlardı?
Hiç düşündünüz mü?” 

Şimdi geçmişe bir yolculuk ya-
palım ve bu sorunun cevabıyla 
birlikte insanların yerleşik yaşama 
nasıl geçtiğini ve bu yerlerin şehir 
hâline nasıl geldiğini öğrenelim.

Günümüzden yaklaşık 12.000 
yıl öncesine kadar insanlar 
yaşamlarını göçebe olarak sür-
dürüyorlardı. Yiyecek bulmak için 
sürekli yer değiştiriyor, hayvanları 
avlayarak ve bitkileri toplayarak 
karınlarını doyuruyorlardı. Mağa-
ralarda ya da geçici barınaklarda 
yaşıyorlardı. Sonra yaşamlarını 
tamamen değiştirecek bir gelişme 
yaşandı. İnsanlar tarım yapmaya 
başladılar ve vahşi hayvanları 
evcilleştirdiler. Çiftçilik yapmaya 
başlayan insanlar ekinlerine ve 
hayvanlarına bakmak için yerleşik 
yaşama geçtiler. Yerleşim yeri 

olarak nehir kenarlarındaki düz ve 
verimli arazileri seçtiler. Böylece 
arazilerini kolayca sulayabildiler. 
Kendilerinin ve hayvanlarının su 
ihtiyacını karşılayabildiler. Tarım 
ve hayvancılıkla birlikte besin 
kaynaklarının artması nüfusun da 
artmasını sağladı. Nüfus artışıyla 
birlikte bu ilk yerleşim yerleri köy-
lere dönüştü. Köylerde yaşayan 

insanlar ihtiyaçlarından fazla ürün 
elde ettiler. Kendilerini ve ürün-
lerini saldırılardan korumak için 
köylerin etrafını çevirdiler. Fazla 
ürünleri diğer köylerde yaşayan-
lara sattılar. O köylerdeki insan-
lardan da kendi ihtiyaç duydukları 
ürünleri aldılar. Böylece ticaret 
hayatını başlattılar. İşte bu şekilde 
ortaya çıkan köylerden bazıları 

zaman içinde o kadar büyüdü ki 
köy olmaktan çıkarak şehir hâlini 
aldı. Şehir olarak nitelendirilebile-
cek ilk büyük yerleşim yerlerinden 
biri de ülkemizde Konya’da yer 
alan Çatalhöyük’tür. Çatalhöyük 
günümüzden yaklaşık9.000 yıl 
önce 10.000’e yakın nüfusa sahip 
büyük bir şehirdi.

ŞEHRİ 
TANIYORUZ
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Sehrimiz Manisa.
Çatalhöyük gibi ilk şehirler ge-
nellikle su kaynaklarında, verimli 
ovalarda, ulaşım yolları üzerinde, 
güvenlik açısından savunması 
kolay yerlerde kuruldu. Kalabalık 
nüfusun ihtiyaçlarının karşılanma-
sı için şehirde fırıncılık, kasaplık, 
demircilik, marangozluk, terzilik 
gibi meslekler ortaya çıktı. Zaman 
içinde büyüyen şehirlerin belirli 
bir düzen içinde yönetilebilmesi, 
dış saldırılardan korunabilmesi 
gibi ihtiyaçlar yönetim birimlerinin 
kurulmasını sağladı. Böylece kral 
ya da meclis tarafından yönetilen 
şehirler doğdu. Şehirler barınma, 
güvenlik, eğitim, sağlık gibi insani 
ihtiyaçların en uygun şekilde kar-
şılanabileceği yerler hâline geldi. 
Türkiye, Irak, Hindistan ve Mısır 
yeryüzünde en eski şehirlerin 
kurulduğu bölgelerdir. İlk Çağ’da 
kurulan şehirlerde evler, ibadetha-
neler, idari yapılar, dükkânlar, pa-
zar yerleri şehri meydana getiren 
başlıca unsurlardır.

Efes

Hattuşa

Çatalhöyük

Truva
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Geçmiş çağlarda kurulan şehir-
lerin bazıları büyüyüp modern-
leşerek günümüzde de varlığını 
sürdürmektedir. Buna karşılık 
ülkemizdeki Truva, Efes, Hattuşa 
gibi pek çok şehir deprem, sel ve 
benzeri doğal afetler, salgın has-
talık ve savaş nedeniyle yıkılmış 
ve yok olmuştur. Günümüzde 
bu şehirlerin olduğu bölgelerde 
yapılan arkeolojik çalışmalar o 
şehre ait birçok eserin gün yüzü-
ne çıkmasını sağlamaktadır.
Günümüzde şehirler artık eski 
çağlardaki görüntüsünden çok 
farklıdır. Teknolojik gelişmeler ve 
ulaşımın kolaylaşması yeryüzün-
de şehirlerin kurulmasına imkân 
sağlamıştır. 19. yüzyılda Sanayi 
Devrimi ile fabrikaların yaygınlaş-
maya başlaması şehir nüfusunun 
giderek artmasına neden olmuş-
tur. Dünya nüfusunun büyük bölü-
mü şehirlerde yaşamaktadır.

Ekonomik ve sosyal açıdan 
gelişmiş şehirler giderek daha 
fazla göç almaktadır. Deniz, 
hava, kara veya demir yoluyla 
insanların kolayca ulaşabildik-
leri şehirler ekonomik olarak da 
ön plana çıkmaktadır. Kocaeli, 
Gaziantep, Bursa bu şehirlere 
örnek olarak gösterilebilir. Tarihî 

geçmişi itibariyle köklü bir me-
deniyete ev sahipliği yapan ve 
güçlü devletlerin başkenti olan 
şehirler ilgi odağı olan şehirlerdir. 
İstanbul, Konya gibi şehirler bu 
özellikleriyle ülkemizde ön plana 
çıkmaktadır. Bu şehirlerdeki tarihî 
yapılar ve sanat eserleri turizm 
açısından da insanların ilgisini 
çekmektedir. Denizi, ormanları, 
gölleri gibi doğal güzellikleriyle 
insanların hem yerleşmek hem de 
tatil yapmak istediği pek çok şehir 
de bulunmaktadır. Antalya, Bolu, 
Nevşehir gibi şehirler bu özellikle-
riyle ülkemizde sayılabilecek pek 
çok şehirden yalnızca birkaçıdır.

Şehirler kırsal kesimlere göre nü-
fusun yoğun; eğitim, sağlık, sanat 
gibi hizmetlerin yaygın olduğu 
yerlerdir. Şehirlerde yapılar genel-
likle çok katlıdır. Sanayi faaliyet-
leri ve hizmet sektörü gelişmiştir. 
Kültür, sanat ve eğlence için 
birçok sosyal mekân bulunmak-
tadır. Altyapı ve ulaşım hizmetleri 
planlıdır. Şehirler iş bölümünün 
hâkim olduğu planlı bir yönetime 
sahiptir. Okul, hastane, yol, çarşı, 
pazar, ibadethane, sinema, tiyat-
ro, park, müze, kütüphane ve fab-
rika şehri meydana getiren fiziki 
unsurlardır. Şehir bu özellikleriyle 

belirli bir mekânı ifade etmektedir. 
İnsan, yaşadığı bu mekânı yani 
şehri düzenler ve şekillendirir.

İnsan öncelikle bir mekânı yaşa-
nabilir bir yer olarak seçer. Daha 
sonra buranın çevre düzenleme-
sini, alt yapısını yapar. Çünkü 
şehirler insan eliyle yapılan ve 
geliştirilen yerlerdir. İnsan ve şehir 
birbirini tamamlar ve etkiler. Biri 
olmadan diğeri olmaz. Mekâna 

anlam ve değer katan insanın 
kendisidir. Terk edilmiş şehirler 
bunu bize en iyi şekilde anlatır. 
Örneğin Muğla’nın Fethiye ilçe-
sinde yer alan Kayaköy, burada 
yaşayan Rumların Yunanistan’a 
göç etmesiyle terk edilmiş bir yer-
leşim yeri hâline gelmiştir.

Kayaköy-Fethiye
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ŞEHİR VE MEDENİYET
“Medeniyet” ve “şehir”, anlam 
açısından birbirine yakın kavram-
lardır. “Medeniyet”; bir toplumun 
maddi ve manevi varlıklarının, 
düşünce, sanat, bilim ve teknoloji 
ürünlerinin tamamını ifade eder. 
Medeniyet, gelişmişliği ifade eder. 
Medeniyet kelimesinin kökeni 
Arapçada şehir anlamına gelen 
ve kökleri İslam dininin kutsal 
şehirlerinden biri olan Medine 
şehrine dayanmaktadır. Medine, 
peygamberimiz Hz. Muhammed 
döneminde zamanının sosyal ve 
kültürel bakımdan en ileri şehirle-
rinden biri kabul ediliyordu.

Büyümek, nüfusun ve bina sa-
yısının artışı şehirleşme için 
yeterli değildir. Şehirler adalet ve 
hukuk anlayışının yanında karşı-
lıklı saygı üzerine kurulur. Şehri 
oluşturan tüm insanların belirli 
kurallara uyması gerekmektedir. 
Şehirler bu özellikleri ile farklılık-
ları buluşturan, insanları bir araya 
getiren mekânlardır. Günümüzde 
kültür ve ticaretin, bilim ve tek-
niğin zirvesini oluşturan şehirler 
farklı özelliklere ve farklı kültü-
rel birikimlere sahip insanların 
kendilerini ifade etmelerine imkân 
vermektedir.

Şehir, bir medeniyetin etkisinin en 
çok hissedildiği ve özelliklerinin 
yaşandığı yerdir. Her bir mede-
niyet, kurduğu şehirlerle kendini 
ifade eder. Şehir ve medeniyet 
arasındaki ilişki, karşılıklıdır. 
Hem medeniyetler şehirleri hem 
de şehirler medeniyetleri etkiler. 
Şehirler, şehri meydana getiren 
anlayışın sahibi olan medeni-
yetin bir sonucu olarak kurulur. 
Bununla birlikte şehirlerin doğası 

ve içindeki insanı şekillendirme 
özellikleri medeniyetin şekillen-
mesine de etki etmektedir. Şehir-
ler sadece yerleşim yeri değildir. 
Medeniyetler tarihi, bir bakıma 
şehirlerin tarihidir. Çünkü şehirler, 
bir toplumun medeniyet anlayışı-
nın şekillendiği mekânlardır.

19

Şimdi dünyada medeniyetlere yön 
veren ve medeniyetleri temsil eden 
şehirlere göz atalım...
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Fenikeliler tarafından bugünkü 
İspanya’da kurulmuştur. Müs-
lümanların İspanya’ya gelişiy-
le Endülüs Emevi Devleti’nin 
başkenti olmuştur. Bu dönemde 
Avrupa’nın en önemli eğitim, 
bilim, kültür ve sanat merkezidir. 
Burada açılan medreselerde 
dünyanın farklı bölgelerinden, 
farklı inançlara mensup dünyaca 
ünlü bilim insanları yetişmiştir. 
Kurtuba, döneminin en iyi eğitim 

“Medine”, kültür tarihinde şeh-
rin, şehirliliğin, kültür ve mede-
niyetin çıkış yeri anlamlarına 
gelmektedir. Eski adı “Yesrip” 
olan Medine, günümüzde Suudi 
Arabistan’ın önemli şehirlerin-
den biridir. Peygamberimiz Hz. 
Muhammed ve Mekkeli Müslü-
manlar, 622 yılında Medine’ye 
hicret etmişlerdir. Hicret, İslam 
tarihi için olduğu kadar Medine 
şehri için de dönüm noktası 
olmuştur. Mekke’den gelen “mu-
hacirler”, Medineli Müslümanlar-
dan oluşan “ensarlar” ve Yahu-
diler hicretle beraber Medine’de 
bir arada yaşamaya başlamış-
lardır. Medine’de farklı inançlara 
sahip insanların bir arada rahat 
yaşaması diğer İslam şehirlerine 
örnek olmuştur. Medine, hicret-
ten sonra şehir hâlini almıştır. 
Mescid-i Nebevi’nin şehrin mer-
kezine yapılması ve yollarının 
buraya kolay ulaşılabilir şekilde 
tasarlanması, merkezinde cami-
nin bulunduğu şehirlerin ortaya 
çıkmasını sağlamıştır. Hicretten 

veren okullarına ev sahipliği 
yapmıştır. Işıklandırılan ilk şehir 
olma özelliğini taşıyan Kurtu-
ba, ayrıca üniversitesi olan ilk 
Avrupa şehridir. Burada yapılan 
bilimsel çalışmalar Avrupa’da 
Rönesans’ın ortaya çıkmasına 
katkıda bulunmuştur. Endü-
lüs Emevi Devleti Dönemi’nde 
yapılan Kurtuba Ulu Camisi bu 
şehirde bulunmaktadır.

sonra yeni bir siyasi ve hukuki 
yapı oluşturulmuştur. Sosyal, 
askerî ve ekonomik yapılanma 
gerçekleştirilmiş ve Medine 
yeni kurulan İslam Devleti’nin 
başkenti olmuştur. Şehir; açılan 
eğitim merkezleri, camileri ve 
sosyal yaşamı ile sonraki İslam 
şehirlerine model olmuştur. Pey-
gamberimizin kabrinin burada 
olması nedeniyle Medine, her yıl 
milyonlarca Müslüman tarafın-
dan ziyaret edilmektedir.

Kurtuba Medine
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MÖ 3. yüzyılda Seine (Sen) 
Nehri etrafına kurulmuş olan 
Paris, Notre Dame (Notır Dam) 
Katedrali’nin yapılmasıyla Fran-
sa’nın merkezi hâline gelmiştir. 
Sanayi Devrimi sonrası hızla göç 
alan şehirde Sorbonne (Sorbon) 
Üniversitesinin kuruluşu Paris 
şehrini bir bilim merkezi hâline 
getirmiştir. Paris, bütün Avru-
pa’ya hatta dünyaya yeni siyasi 

İstanbul’da MÖ 5000’li yıllar-
da ilk yerleşimlerin kurulduğu 
tahmin edilmektedir. İstanbul; 
Roma, Bizans ve Osmanlı dev-
letlerine başkentlik yapmıştır. 
Avrupa ile Asya kıtalarının kesiş-
tiği bir noktada yer alır. Yüzyıllar 
boyu çeşitli din, dil ve ırktan 
insanların bir arada yaşadığı bir 
şehir olan İstanbul, tarihi boyun-
ca farklı kültürlere ev sahipliği 
yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin 
bilim, sanat ve kültür alanlarında 
gelişmesi ile beraber İstanbul bir 
çekim merkezi olmuştur. Eğitim 

“İstanbul; Roma, Bizans ve 
Osmanlı devletlerine başkent-
lik yapmıştır.”

Medeniyete yön vermiş Roma, Konya, Eskişehir, Bağdat, Lond-
ra, Viyana, Şanghay, Dakar gibi şehirlerin kültürel özelliklerini 
yansıtan görseller bulunuz. Bu görselleri sınıfta arkadaşlarınız-
la paylaşınız.

almak için çevre şehir ve ülke-
lerden insanlar buraya gelmiş, 
Ali Kuşçu gibi bilim insanları 
medreselerde dersler vermiştir. 
Padişahların tanıdığı haklar sa-
yesinde farklı medeniyetlerden 
insanlar burada yaşamışlardır. 
Cami, sinagog, kilise gibi farklı 
inançlara yönelik ibadethaneler 
İstanbul’da yan yana bulunmak-
tadır.

fikirlerin yayılmasında öncülük 
etmiştir. 1789 Fransız İhtilali, 
1830 ve 1848 işçi devrimlerinin 
yaşandığı devrimler şehridir. 
Bilim, kültür, sanat alanlarında 
dünyanın önde gelen merkez-
lerinden biridir. Modanın da 
başkenti olarak anılan Paris, 
turistlerin en çok ziyaret ettiği 
şehirlerdendir.

İstanbul Paris
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İnsanın şehirle ilişkisinin başladığı 
ve bittiği yer evdir. Evinden dışa-
rıya adım attığında şehirle ilişki 
kurmaya başlayan insan, evine 
döndüğünde o ilişkiye bir süreliği-
ne ara vermiş olur. 

Şehirle kurulan ilişkiler çok farklı-
dır. İnsan, şehrin mimari yapısıyla 
olduğu kadar işlevleriyle de ilişki 
içindedir. Şehrin mekânları olan 
sokaklar, meydanlar, parklar, alış-
veriş mekânları, kamusal alanlar 
ve ibadet mekânları farklı anlam 
ve boyutlarıyla şehirde yaşayan-
ları etkiler. Eğitim, ticaret, ibadet, 
sosyalleşme, rekreasyon, sağlık, 
çalışma, spor ve daha birçok fark-
lı faaliyet şehirle şehirli arasındaki 
ilişkilerin önemli bir kısmını oluş-
turmaktadır.

Evimizden çıktığımızda şehirle ilk 
iletişimimiz sokak ile başlar. So-
kaklar her şehirde farklı karaktere 
sahiptir. Dar, geniş, kıvrımlı, dik 
yokuşlu, taşlı ya da denize açılan 
sokaklar… Sokakların yapısını 
şehrin yer şekilleri ve iklimi kadar 
insanların yaşam tarzı da belirler. 
Sokaklar bizi şehre ulaştırır. Bu 
görevinin yanı sıra sokaklar ma-
hallenin ortak kullanım alanlarıdır. 
Komşuluk ilişkileri burada ger-

çekleşir. “Bizim sokak’’ ifadesiyle 
şehir ilk kez burada sahiplenilir. 
Önce sokakla sonra da sokaktaki-
lerle iletişim kurulur. 

Evden veya apartmandan çıkıldı-
ğında sokakta karşılaşılan insan-
larla selamlaşmak, onlara hatır-
larını sormak iletişimi başlatır. 
Pencere önünde oturan ve dışa-
rıyı izleyen birini tanımıyor olsak 
da selamlaşmak, hem onu hem 
bizi mutlu edecek hem de sokağı 
sahiplenmemizi sağlayacaktır. 
Böylece sokak bizim için güvenli 
bir alan hâline gelecektir.

Sokağı geçip şehrin merkezine 
doğru ilerlediğimizde bizi genellik-
le bir çarşı karşılar. Çarşı, Os-
manlı şehrinde toplumsal hayatın 
merkezidir. Günümüzde şehir-
lerde yaygınlaşan alışveriş mer-
kezleri çarşılara ilgiyi azaltsa da 
bu çarşılar önemini hâlâ sürdür-
mektedir. Hemen her türlü ürünün 
satıldığı bu çarşılara herkesin 
yolu düşer. Şehirde üretilenler, 
insanların ihtiyaç ve alışkanlıkları 
buradaki ticarete yön verir. Bazı 
şehirlerde bakırcıların, demirci-
lerin ya da dokumacıların çok 
olması tesadüf değildir.

Şehirde yaşayan insan aynı 
zamanda yaşadığı mekânların 
yapısını da belirler. Düz damlı 
kerpiç evler, cumbalı ahşap evler, 
tek katlı evler, çok katlı evler, ka-
pıları sokağa açılan ya da yüksek 
duvarlarla çevrili bahçelere açılan 
evler o şehrin doğal koşulları 
kadar insanların yaşam biçimini 
de yansıtır.

İbn Haldun (Temsilî)

“Şehirli şehirde geniş ve mükemmel 
bir surette medeni yaşayan kimsedir.”

ŞEHİRLE 
İLİŞKİMİZ

Şehirle insan arasında karşılıklı 
bir ilişki söz konusudur. Önce 
insanlar kendi duygu ve düşün-
celerine uygun şehirler kurarlar. 
Sonra şehirler, kurulmalarında 
etkili olan duygu ve düşünceleri 
gelecek nesillere aktararak insan-
ları etkiler. Belki de  bu nedenle 
insanları tanımak istediğimizde 
ilk sorduğumuz sorulardan biri 
“Nerelisin?”dir. Sanki aynı şehirde 
yaşayanlar bir uzlaşma içindedir. 
Alışkanlıkları, davranışları ve 
yaşam biçimleri benzerdir. Çün-
kü insanlar yaşadıkları şehirlerin 
kültürel dokusundan etkilendikleri 
gibi ekonomik, sosyal yapısından 
ve ikliminden de etkilenmektedir. 
Bulundukları ortamın imkânların-
dan yararlanarak hayatlarını sür-
düren insanlar, o çevrenin hayat 
standardıyla yetişir.



23

Sehrimiz Manisa.

İnsanın şehirle ve şehrin mekânlarıy-
la kurduğu ilişkinin boyutu kendisinin 
de şehirlilik düzeyini belirlemektedir. 
Çünkü şehirli olmak sadece şehirde 
yaşamaktan ibaret değildir. Büyük 
İslâm düşünürü ve ilk sosyolog İbn 
Haldun’a göre şehirli “Şehirde geniş ve 
mükemmel bir surette medeni yaşayan 
kimse”dir. Geniş ve mükemmel suret-
te yaşamak ise şehirde yaşamanın 
gereklerini yerine getirmekle sağlana-
bilmektedir.
Yaşadıkları çevreden etkilenen insan-
ların içinde bulundukları çevreye, şeh-
re ve insanlara karşı sorumlulukları ve 
görevleri bulunmaktadır. Bu sorumlu-
lukların en önemlisi; atalarından miras 
olarak aldıkları, binlerce yıllık geçmişi 
olan şehri gelecek nesillere yaşanabilir 
bir şehir olarak bırakma bilincidir. Çev-
reyi kirletmeden ve tahrip etmeden, 
tarihî ve kültürel dokuya zarar verme-
den yaşanmalıdır. Birlikte yaşamak; 
anlayış ve saygı çerçevesinde kom-
şuluktan alışverişe, trafikten gürültü 
yapmamaya kadar tüm insani ilişkileri, 
sevgiyi, yardımlaşmayı, dayanışmayı 
sağlamakla mümkün olur.
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.2. ÜNİTE  

SEHIRDE
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ŞEHİR VE SOSYAL YAŞAM 
“Yaşam mekânı olarak şehirler sosyal hayatın çok 
hareketli olduğu yerlerdir.”

Şehirler, sosyal hayatın çok hareketli 
olduğu yerlerdir. Şehirlerde insanların 
gündelik yaşamlarını sürdürmelerini 
kolaylaştıran çok çeşitli yaşam alanları 
ve kurumsal yapılar bulunmaktadır. 
Sinema, tiyatro, lokanta, pastane, 
müze, galeri, kütüphane, ibadethane, 
otel, kahvehane, park gibi yerler sos-
yal yaşamın canlı olduğu mekânlardır. 
Bu mekânlarda insanlar yeme, içme, 
ibadet etme, eğlenme gibi ihtiyaçlarını 
karşılarlar. Bu yaşam alanları ve kurum-
lar bir şehrin siyasi, ekonomik, dinî, kül-
türel yaşamını ve kimliğini de yansıtır. 
Örneğin bir şehirdeki ibadethanelerin 
yapısı, kütüphanelerin çokluğu ve çeşitli 
kültür mekânlarının varlığı o şehri bir 
başka şehirden ayırt etmemizi sağlar.

Şehrin sosyal yaşamının özellikleri şunlardır:

1. Şehirlerde farklı sosyal gruplar vardır.
2. Şehirlerde insanlar birbirinden farklı işlerde 

çalışırlar.
3. Şehir yaşamını düzenleyen yazılı ve yazısız 

kurallar vardır.
4. Şehirlerde çok çeşitli kültürel faaliyetler 

yapılmaktadır.
5. Şehir yaşamında eğitim kurumları yaygın ve 

çeşitlidir.
6. Şehir yaşamının temelinde ekonomik etkinlik-

ler önemli bir yere sahiptir.
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Şehirler, kırsal alanları da içine 
alarak büyür. Günümüzde şehir-
ler, önemli değişimler yaşamakta-
dır. Bu değişimin başında köyden 
kente nüfus hareketleri gelmekte-
dir. Türkiye’de 2018 yılı verilerine 
göre nüfusun %93,76’sı il ve ilçe 
merkezlerinde yaşarken belde 
ve köylerde yaşayanların oranı 
%6,24’tür. Dolayısıyla şehirler, 
nüfusun çoğunluğunun yaşadığı 
temel yerleşim yeri hâline gel-
miştir. İnsanların göç etmelerinin 
çeşitli nedenleri vardır. Günümüz-
de ekonomik, toplumsal, kültürel, 
eğitim, eğlence ve güvenlik gibi 
nedenlerden dolayı şehirlere göç 
edilmektedir. Nüfustaki değişime 
bağlı olarak da şehirlerde çok 
hareketli bir yaşam vardır.

Şehirlerde nüfusun fazla olması; 
çevre kirliliği, trafik, yoksulluk, 
işsizlik, gecekondulaşma, altyapı 
yetersizliği, kültürel yabancılaşma 
gibi birçok soruna yol açmaktadır. 
Bireylerin birbirlerine karşı ilgisizli-
ği, dayanışma ve yardımlaşmanın 
azalması, sosyal ilişkilerin zayıf-
laması da başka bir önemli sorun 
olarak ortaya çıkmıştır. 

“Dayanışma”; bir toplumu oluş-
turan bireylerin duygu, düşünce 
ve ortak çıkar birliği ile birbirleri-
ne bağlanmaları ve her konuda 
birbirlerine destek olmalarıdır. 
“Yardımlaşma” ise bireylerin 
yalnız başına üstesinden gele-
meyecekleri durumlar karşısında 
başkalarından aldığı destek ve 
katkıdır. Sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma bir milleti, toplumu, 
şehri ayakta tutan önemli unsur-
lardandır. 

İnsanlar genellikle sadece ihti-
yaçlarını karşılamak için birbirleri 
ile iletişim kurmaktadır. Bundan 
dolayı insanlar arasındaki daya-
nışma ve yardımlaşma duygusu 
azalmaktadır.

“Sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma bir mille t i , 
toplumu, şehri ayakta 
tutan önemli unsurlar-
dandır.”

Bu ihtiyacı karşılamak üzere gü-
nümüzde şehirlerde profesyonel 
biçimde çalışan hayır kurumları, 
dernekler, vakıflar ortaya çıkmış-
tır. Bireyler dinî, ahlaki, insani 
ilkelere dikkat ederek dayanışma 
ve yardımlaşma duygusunu şehir 
yaşamında tekrar canlandırabi-
lirler. İslam dini yardımlaşmaya, 
dayanışmaya ve komşuluk ilişki-
lerinin gelişmesine büyük önem 
vermiştir. Peygamberimiz Hz. 
Muhammed’in “Komşusu açken 
tok yatan bizden değildir.” hadisi 
komşuluk ilişkilerinin, dayanışma 
ve yardımlaşmanın önemini vur-
gulamaktadır.

Bir toplumun huzuru, mutluluğu, 
geleceği bireyler arasındaki sos-
yal dayanışma ve yardımlaşma 
ruhuna bağlıdır. Bazen insanlar 
sosyal hayatta kendi gayretleriy-
le üstesinden gelemeyecekleri 
sorunlarla karşı karşıya kalabilir-
ler. Böyle durumlarda toplumsal 
dayanışma ve yardımlaşma içeri-
sinde hareket edebilmek, “millet” 
olmanın bir gereğidir. Bu daya-
nışma, yardımlaşma ve birliktelik 
duygusunu birçok örnek olayda 
görmek mümkündür. Örneğin 
deprem ve sel gibi doğal afetler-
de insanların birbirlerine yardım 

etmesi bunun bir göstergesidir. 
Türk milleti 1999’da Marmara’da, 
2011’de Van’da meydana gelen 
depremlerde büyük bir yardımlaş-
ma ve dayanışma örneği göster-
miştir. Türk milleti sadece doğal 
afetler karşısında değil toplumsal 
olaylar karşısında da bu daya-
nışma ve yardımlaşmanın en 
güzel örneğini vermiştir. Örneğin 
15 Temmuz 2016’da hain darbe 
girişimine karşı milletimizin kah-
ramanca mücadele etmesi bunun 
bir kanıtıdır.
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MEDENİ YAŞANTININ GEREKLERİ

Ben Melike, ailemle birlikte 4 katlı bir 

apartmanda yaşıyoruz. Evimize girer-

ken ayakkabılarımı kapı önünde bırak-

mamaya dikkat ederim. Televizyonun 

sesini komşularımızı rahatsız edecek 

şekilde açmam. Ayrıca çöplerimizi kapı 

önüne koyarken apartman yönetimince 

belirlenen saatlere uymaya özen göste-

ririm. Toplu taşıma araçlarını kullanır-

ken diğer yolcuları rahatsız etmemek 

için yüksek sesle konuşmam. Bu araç-

larda engelli, yaşlı, hamile veya çocuk-

lu yolculara yer veririm.

Sizler de günlük hayatınızda uyduğunuz kuralları düşünerek Melike’nin 
söylediklerine neler ekleyebilirsiniz?

“Medeni insan, medeni yaşam” gibi 
ifadeleri mutlaka duymuşsunuzdur. Bu 
ifadelerde geçen medeni kelimesinin 
ne anlama geldiğini hiç düşündünüz 
mü? Medeni kelimesi sözlükte “şehir-
leşmiş, uygar” anlamlarına gelmek-
tedir. Şehirler çok sayıda insanın bir 
arada yaşadığı yerlerdir. Şehirde belirli 
bir düzen içerisinde, karşılıklı saygı 
çerçevesinde bir yaşam
sürdürülmesi gerekmektedir. Mede-
ni bir yaşantı sürdürebilmek şehirde 
yaşamanın gereklerindendir. Şehir-
de yaşayan insanlar, şehir hayatını 
düzenleyen görgü ve nezaket kuralla-
rına uymak durumundadır. Bu kural-
lar, insanların bir arada bulundukları 
her ortamda davranışlarını düzenler. 
Apartman, park, alışveriş merkezi, 
ibadethane ve toplu taşıma araçları 
insanların toplu olarak bulundukları 
yerlerdendir. Bu mekânlarda belirli 
kurallara uygun davranmak gerekir. 
Çünkü şehirde yaşayan insan, şehri 
paylaştığı diğer insanlara karşı sorum-
ludur. Bu sorumluluk görgü ve nezaket 
kurallarına uymayı gerektirir. Bakın bir 
arkadaşımız bu kuralları yaşamında 
nasıl uyguluyor: ?
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İlk Çağ düşünürlerinden Aris-
toteles (Aristo) “Bir şehir, farklı 
insanların yaşadığı mekânlardan 
oluşur. Benzer insanlar bir şehir 
meydana getiremezler.” demiştir. 
Yani şehirlerde farklı özelliklere 
sahip birçok insan yaşamaktadır. 
Bu farklılıklara saygı göstermeli, 
bu farklılığın şehrimizi zengin-
leştirdiğini unutmamalıyız. Şimdi 
şehir yaşamında uymamız gere-
ken kuralları inceleyelim.

Aristoteles (Temsilî)

Piknik alanları ve parklarda 

ağaçlara ve diğer bitkilere 

zarar vermemeliyiz. Diğer in-

sanların rahatsız olacağı şe-

kilde müzik dinlemek, gürültü 

yapmak gibi davranışlardan 

kaçınmalıyız. Çöplerimizi çöp 

kutularına atmalıyız.

Katılacağımız törenlerin tü-
rüne uygun şekilde giyinmeli, 
sessizce töreni izlemeli, gere-
kiyorsa beğenimizi alkış gibi 
davranışlarla ifade etmeliyiz. 
Törene vaktinde gitmeliyiz. 
Tören akışını bozacak söz ve 
davranışlardan kaçınmalıyız.İbadethaneler, insanların dinî 

inançlarının gerektirdiği şe-
kilde ibadet ettikleri yerlerdir. 
İbadethanelere giderken temiz 
ve uygun kıyafetler giymeliyiz. 
İbadethanelerde yüksek sesle 
konuşmamalı, ibadet edenlerin 
dikkatini dağıtacak davranış-
larda bulunmamalıyız.

Alışverişte, alacağımız ürünü 

seçerken rafları ve tezgâhı 

dağıtmamalı, görevlilere karşı 

nazik olmalıyız. Alışverişimiz 

bittikten sonra kasada sıraya 

girmeliyiz. Yaşlı, engelli, ha-

mile ya da çocuklu kimselere 

öncelik vermeliyiz.

Sinema ve tiyatro gibi  
kültür-sanat faaliyetlerinin 
gerçekleştiği mekânlara zama-
nında gitmeli, cep telefonumu-
zu kapatmalıyız. Gösteri sıra-
sında diğer insanları rahatsız 
edici her tür davranışlardan 
kaçınmalıyız.

29



30

ŞEHRİN FIRSATLARI 
VE RİSKLERİ

ŞEHİRDE SIRADAN BİR GÜN
Sabahın erken saatleri… Şehir sakinlerinin çoğu uyurken bazıla-
rı çalışmaya başlamış bile. Temizlik işçileri caddeleri süpürüyor, 
ardından araçla caddeler yıkanıyor. Fırıncılar çoktan ekmek 
pişirmeye başlamışlar. Bazıları ise daha evlerine gitmemiş bile. 
Hastanedeki nöbetinden dönen doktor, güvenlik görevlileri ve 
daha birkaç kişi hâlâ dışarıda.

Sabahın ilerleyen saatlerinde caddeler iyice kalabalıklaşıyor. 
Herkes bir yerlere koşuşturuyor. Yetişkinler işe gitmek için yola 
çıkmış, çocuklar ise okullarına gidiyor. Şehirde pek çok okul var, 
tabii pek çok da öğrenci. Caddeler otobüs ve arabalarla doldu. 
Neyse ki bir yere ulaşmak için kullanabileceğimiz pek çok ula-
şım aracı var: otobüs, metro, tren... İki araba köşede çarpışmış 
ve iki caddeyi de tıkamış. Araç kuyruğu uzayıp giderken insan-
lar işlerine vaktinde ulaşamayacakları için kaygılı.

Pazarcılar tezgâhlarını kuruyor. Dükkânlar birer birer açılıp 
müşteriler için hazırlanıyor. Şehirde ne çok dükkân var. Şehrin 
hemen çıkışında yer alan fabrikaların bacalarından dumanlar 
tütmeye başladı bile. Bu dumana araçların yaydığı egzoz gaz-
ları da eklenince bazen gökyüzü gri bir bulutla kaplanıyor. Müze 
ziyaretçilere açıldı. Öğretmenleriyle birlikte bir grup öğrenci, 
müzenin önünde içeri girmek için bekliyor.

Yol çalışması yapan işçiler kazı yaparken bir su borusunu 
patlatmışlar. Etrafa yayılan su, bir aracın kayarak kaldırıma 
çıkmasına neden oluyor. Kaldırımda yürüyen bir genç yara-
lanıyor. Hemen bir ambulans çağrılıyor. Neyse ki şehirde pek 
çok hastane var. Ambulans yaralıyı alarak en yakın hastaneye 
götürüyor.
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Öğlen oldu. Herkes yemek yemek için hazırlanıyor. Öğrenciler 
öğlen tatilinde okul bahçesini dolduruyor. Ofis çalışanları cad-
dedeki lokantalarda karınlarını doyuracakları bir yer arayışın-
da. Ancak hava bozuyor. İlk yağmur damlaları düşerken insan-
lar şemsiyelerini açıyor ya da kapalı alanlara kaçıyor. Aniden 
bir kapkaççı pazarda gezen birinin çantasını çalıyor. Etraftaki-
ler onu kovalarken ortalık karışıyor. Polis çağrılıyor.

Öğleden sonra yağmur şiddetini artırdı. Şiddetli rüzgâr, şem-
siyenin altındaki insanların bile ıslanmasına neden oluyor. 
Okuldaki son ders bitti. Okul çıkışı parktaki spor sahasında 
maç yapmak için sözleşen öğrenciler koşarak evlerine gidiyor. 
Pazarcılar tezgâhlarını toplamak zorunda kaldı. Akşamüzeri 
yağmur şiddetini iyice artırdı. Sokaklar su altında kaldı. İnsan-
lar su birikintisi içinde karşıdan karşıya geçmekte zorlanıyor, 
çöplerle tıkanan mazgalları belediye işçileri açmaya çalışıyor.

Bir müddet sonra sokaklardan sanki dereler akıyor, önüne gelen 
her şeyi sürüklüyor. Bir mağazaya sığınan yaşlı kadın “Her yer 
betonla kaplandı. Suyu emecek toprak kalmazsa böyle olur.” 
diye söyleniyor. Yağmur durdu ve şehre karanlık çöktü. Dük-
kânlar birer birer kapanıyor, çalışanlar toplu taşıma araçlarına 
binmek için duraklara doğru ilerliyor. Tiyatroya giden seyirciler 
yerlerine oturmuş, oyunun başlamasını bekliyorlar. Sanat gale-
risindeki resim kursu başlamış bile.

Karanlıkta evlerine dönmeye çalışan insanlar, çevreden gelebi-
lecek tehlikelere karşı dikkatli olmaya çalışıyor. Tenha sokak-
lardan geçerken her gün gazetelerde okudukları tehlikelere karşı 
uyanık olmaları gerektiğini hatırlıyorlar.

Okuduğunuz metinde şehrin hangi fırsat ve risklerinden 
söz edilmiştir? Bunlara başka neler ekleyebilirsiniz?
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Günümüzde dünya nüfusunun %54’ü şehirlerde yaşamaktadır. Büyük 
şehirlerdeki iş imkânlarının fazlalığı, kırsal bölgelere oranla yaşam kali-
tesinin yüksek oluşu insanları şehirde yaşamaya yönlendiren unsurlar-
dan bazılarıdır. Bunun yanında sağlık hizmetlerinden faydalanabilme, 
devletin ve belediyelerin sağladığı hizmetlere erişimin kolay oluşu, 
çocuklara daha iyi eğitim sunma gibi nedenler sebebiyle insanların 
birçoğu şehirlerde yaşamayı tercih etmektedir. Bütün bunlar, insanların 
gözünde şehirleri daha önemli hâle getirmektedir.

Şehirler, insanlara birçok imkân sunmaktadır. Bu da şehirlere olan ilgiyi 
artırmaktadır. Fakat çok sayıda insanın bir arada yaşaması ve plansız 
şehirleşme, birçok sorunu da ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunlardan 
bazıları; doğal afetlerle başa çıkamama, çevre kirliliği, trafik sorunu, 
şehre uyum problemleri ve çeşitli suçlarla karşılaşmadır. Bunlarla baş 
edebilmemizin en güzel yolu şehirde yaşarken karşılaşabileceğimiz 
sorunların farkında olmaktır. Aynı zamanda bu sorunlara kişisel ve 
toplumsal olarak nasıl çözümler üretebileceğimiz üzerine düşünmektir.
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ŞEHRİN 
FIRSATLARI

• Şehirler, okul öncesi eği-
timden yükseköğretime 
kadar insanların isteklerine 
ve yeteneklerine göre birçok 
farklı eğitim kurumuna 
erişme imkânı sunar (mes-
lek liseleri, güzel sanatlar 
lisesi, sınavla öğrenci alan 
liseler, özel okullar, üniver-
siteler).

• Derslik sayısı, spor salonu, 
yurt, kütüphane, atölye, 
laboratuvar gibi imkânlar 
kırsal bölgelerdeki eğitim 
kurumlarına göre daha 
fazladır.

• Öğrencilerin ilgi ve istekle-
rine göre çeşitli kurs, sosyal 
ve sportif faaliyetlere katıl-
ma imkânı vardır.

• Eğitimle alakalı konferans, 
seminer, sempozyum gibi 
etkinlikler de şehir merkez-
lerinde gerçekleştirilmek-
tedir.

• Şehir hastaneleri, araştır-
ma hastaneleri, tıp fakül-
teleri şehir merkezlerinde-
dir.

• Şehir merkezlerinde uzman 
doktor ve sağlık persone-
li sayısı kırsala göre çok 
daha fazladır.

• Evde bakım hizmetlerine 
şehir merkezlerinde daha 
kolay ulaşılabilir.

• Şehir merkezlerindeki has-
taneler, kırsal bölgelerdeki-
lere göre daha donanımlıdır.

• Fabrikalar, imalathaneler, 
atölyeler şehir merkezlerine 
daha yakındır.

• Otel, lokanta gibi hizmet 
sektörleri genellikle şehir 
merkezlerindedir.

• Ticari faaliyetler daha çok 
şehir merkezlerinde yürü-
tülmektedir.

• Birçok meslek alanı, şehir 
merkezinde faaliyet göster-
mekte ve insanlar, yete-
neklerine göre daha kolay 
iş bulabilmektedir.

• Sinema, tiyatro ve sergi 
salonları şehir merkezlerin-
dedir.

• Şehir merkezlerinde her 
branştan spor kulüplerine 
katılabilme imkânı vardır.

• Spor müsabakalarını izle-
yebilme imkânı vardır.

• Sivil toplum kuruluşları 
şehir merkezlerinde bulun-
maktadır.

• Sanatla ilgili eğitim veren 
kurumlar daha çok şehir 
merkezlerindedir.

• Toplu taşıma araçları şe-
hirlerde daha yaygın kulla-
nılmaktadır.

• Şehir merkezi ve çevresinde 
kara yolları oldukça geliş-
miştir.

• Şehir merkezlerinin ulu-
sal ve uluslararası ulaşımı 
kolaydır.

Eğitim 

Fırsatları

Sağlık 
Fırsatları

Ulaşım 
Fırsatları

Sanat, 
Spor Fırsatları 

ve 
Sosyokültürel 

Fırsatlar
İş Fırsatları
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Şehir, fırsatlar sunduğu 
kadar bazı r iskler de 
içerir. Doğal afet ler, şid-
det, madde bağımlılığı, 
trafik kazaları, cinsel 
ist ismar şehirde de kar-
şılaşılabilecek risklerden  
bazılarıdır.
Deprem, sel, heyelan gibi doğal 
afetler insanların kontrolü dışında 
gerçekleşir. Afetler gerekli önlem-
ler alınmadığı takdirde can ve mal 
kayıplarına yol açar. Şehirlerde 
nüfus fazla olduğundan daha 
fazla zarara neden olan afetler, 
çoğunlukla kısa sürelerde ger-
çekleşir. Doğal afetleri önlemek 
insanoğlunun elinde olan bir du-
rum değildir. Fakat insanlar doğal 
afetlere karşı bazı önlemler alarak 
can ve mal kayıplarını önleyebilir 
veya azaltabilir.

ŞEHİRDE 
KARŞILAŞILABİLECEK 
RİSKLER
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Ülkemizin yüz ölçümünün %42’si 
birinci derece deprem kuşağı üze-
rindedir. Bazı büyük şehirlerimizin 
birinci derece deprem bölgeleri 
üzerinde kurulduğu, nüfusumuzun 
yarıdan fazlasının buralarda ya-
şadığı bir gerçektir. Depremlerin 
oluşturacağı hasarları azaltmanın 
en etkin iki yolu depreme daya-
nıklı yapılar inşa etmek ve toplum 
olarak depreme karşı alınacak 
önlemler konusunda bilinçlen-
mektir.

Deprem Öncesinde, Sırasında ve Sonrasında Yapılması Gerekenler

• Binanızın depreme dayanıklılığının kontrol edilip edilmediğini öğreniniz.
• Aile bireyleri ile deprem sırasında nasıl davranacağınızı konuşunuz.
• Kitaplık, yüksek mobilya gibi kolay devrilebilir eşyalar ile ağır eşyaların duvarlara veya döşemeye 

sıkıca sabitlenip sabitlenmediğini kontrol ediniz. Eşyalarınızı üzerinize düşmeyecek şekilde yerleş-
tiriniz.

• Deprem çantasını ailenizle birlikte hazırlayınız.
• Bina içinde iseniz deprem sırasında sakin olup cesaretinizi toplayınız ve koşmayınız.
• Sağlam bir masa, sıra, mobilya yanına çömelerek başınızı koruyunuz. Pozisyonunuzu sallantı 

duruncaya kadar değiştirmeyiniz.
• Bina içinde kalınız. Tiyatro, okul gibi kalabalık yerlerde iseniz kesinlikle merdivenlere, asansörlere 

panikle koşmayınız.
• Bina dışında iseniz binalardan dökülecek yıkıntı ve camlardan, elektrik direk ve tellerinden uzak-

ta, güvenli bir yerde depremin durmasını bekleyiniz.
• Köprü, üst geçit ve tünellerden uzak durunuz. Eğer mümkünse ağaç, direk ve enerji nakil hatların-

dan uzakta kalınız.
• Büyük bir depremden sonra artçı depremler mutlaka devam edecektir. Bu depremlere karşı hazır-

lıklı olunuz.
• Özellikle ilk üç gün içerisinde yetkililer izin vermedikçe sağlam evlerinize dahi girmeyiniz. Aile 

bireylerinizi bir arada tutunuz ve açık bir yerde bekleyiniz.
• Varsa yaralılara ilk yardım yapınız.
• Evinizi veya binanızı terk ederken kalın tabanlı ayakkabılarınızı giyiniz. Yanınıza kıymetli eşya-

larınızı, kalın giyecek, battaniye, biraz içme suyu ve yiyecek alınız.
• Enkaz ve yıkıntılar arasında, cadde ve sokaklarda gelişigüzel dolaşmayınız.

DEPREM
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Seller doğal afetlerin en yaygınla-
rından biridir. Bazı sel olayları bir-
kaç gün içinde meydana gelirken 
ani sel baskınları birkaç dakika 
içinde yaşadığımız çevrenin sular 
altında kalmasına sebep olabilir. 

Hepimiz günlük hayatımızda 
çevremizdeki insanlarla ilişkiler 
kurarız. Bu ilişkilerin sağlık-
lı olarak yürütülebilmesi her 
şeyden önce karşılıklı saygı ile 
mümkündür. Evimizde, okulu-
muzda ve sosyal hayatımızda 
karşılaşacağımız sorunların en 
iyi çözüm yolu konuşarak mese-
leyi hâlletmektir. Aldığımız bütün 
bu önlemlere rağmen fiziksel ve 
ruhsal olarak
bir şiddet durumu ile karşılaşa-
biliriz. Böyle durumları ailemizle, 
okul yönetimiyle, öğretmenleri-
mizle veya rehberlik servisiyle 
mutlaka paylaşmalı, onlardan 
yardım istemeliyiz.
Gerçek duygu ve düşüncelerin 
yansıtıldığı açık bir iletişim, karşı 
tarafın ihtiyacına saygılı ve gü-
vene dayalı ilişkilerle gerçekleşir. 
Sorunu net bir şekilde tanımla-
mak şiddete gerek kalmadan 
çatışmanın olumlu sonuçlanma-
sını, her iki tarafın da kazanma-
sını sağlayacaktır.

Sel felaketleri maddi zarara yol 
açmakta hatta bu felaketler so-
nucu can kayıpları da yaşanmak-
tadır. Çarpık şehirleşme sonucu 
dere yataklarının doldurulup
imara açılması, nehir yataklarının 
değiştirilmesi ve altyapı yetersiz-
likleri sel felaketlerinin yaşanma-
sının başlıca sebepleridir. Eğer 
sel tehlikesi olan bir çevrede 

yaşıyorsak bulunduğumuz çev-
rede selin ortalama yüksekliği-
nin ne olabileceğini öğrenmeye 
çalışmalıyız. Acil durum eylem 
planları hakkında önceden bilgi 
edinmeliyiz. Ayrıca sel anında 
tahliye yollarını, sığınabileceğimiz 
yerleri öğrenip tahliye için hazır-
lıklı olmalıyız.

SEL ŞİDDET
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Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları sonucu her yıl binlerce vatan-
daşımız hayatını kaybetmekte, on binlercesi de yaralanmaktadır. Tür-
kiye’de ve dünyada meydana gelen trafik kazalarında en büyük kusur 
insana aittir. İnsanlar trafikte sürücü, yaya, yolcu kimlikleri ile farklı rol-
ler üstlenmektedir. Bu yüzden özellikle kalabalık şehirlerde yaşıyorsak 
hepimiz trafik güvenliği bilincine sahip, çevresine karşı sorumluluklarını 
bilen bireyler olmalıyız.

Trafikte Yaya Olarak Uymamız Gereken Kurallar

• Cadde ve sokaklarda kaldırımdan yürümeliyiz.
• Yaya kaldırımı olmayan yerlerde yolun solundan yürümeliyiz.
• Karşıya geçerken önce sola, sonra sağa, daha sonra yine sola 

bakmalıyız. Kesinlikle yaya geçidini kullanmalıyız.
• Duran bir taşıtın önünden ve arkasından geçmemeliyiz.
• Trafik polisinin işaretlerine uymalıyız.
• Trafik polisinin olmadığı yerlerde trafik işaretlerine dikkat etme-

liyiz.
• Trafik lambası kırmızı yanarken kesinlikle karşıya geçmemeliyiz.
• Taşıtlara hiçbir nedenle asılmamalıyız.
• Taşıtlardan inerken taşıtın tam olarak durmasını beklemeliyiz.
• Karanlıkta açık renkli kıyafetler giyerek yola çıkmalı ve yolun 

solundan yürümeliyiz.

TRAFİK
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ENGELSİZ YAŞAM

“Benim adım Mert. Yürüme engelliyim. Sadece ba-
caklarımı kullanamıyorum, o kadar. Bu yüzden bir 
tekerlekli sandalyem var. Ülkemizde yürüyemeyen, 
konuşamayan, işitemeyen, göremeyen ya da zihinsel 
engeli olan milyonlarca insanın olduğunu biliyor mu-
sunuz? Siz de şaşırdınız değil mi? Çünkü etrafta çok 
fazla engelli görmüyorsunuz. Peki, neden?”

Ülkemizde engelli yurttaşlarımız 
toplumun önemli bir bölümünü 
oluşturmaktadır. Engelli bireyler 
özel mekânlarını belli bir oranda 
kendi ihtiyaçları doğrultusunda 
düzenlemektedir. Ancak yaşa-
dıkları mekândan dışarıya adım 
attıklarında, kentsel/kamusal 
mekânlara ulaşabilme ve bu 
mekânları rahat bir şekilde kulla-
nabilmede birçok sorunla karşı-
laşmaktadır.

Onların kentsel yaşama katılım 
alanındaki ihtiyaçları, engelli 
olmayan yurttaşlarımızla aynı-
dır. Bu nedenle tüm yurttaşların 
kent mekânlarına ulaşmasını 
sağlamak çok önemlidir. Engelli 
bireyler de bir başkasının yardı-
mına ihtiyaç duymadan işe, okula, 
alışverişe, spor alanlarına, park-
lara, ibadethanelere kolaylıkla 
gidebilmelidir. Bunun için
öncelikle ulaşım olmak üzere 
şehirlerin altyapılarının düzenlen-
mesi gerekir. Bunu sağlamak en 
başta belediyelerin görevidir.

Mert’in sorusuna ne cevap verirsiniz? 
?
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bir kişinin hareket kabiliyetleri bu 
kısıtlılıklara örnek gösterilebilir.
Engelli bireylere engelsiz bir şehir 
hayatı sunmak onların kendile-
rini gerçekleştirmelerine imkân 
tanıyarak daha kaliteli bir yaşam 
sürdürmelerini sağlayacaktır. 
İstediği zaman, istediği saatte, 
dışarıda kimseye muhtaç olma-
dan dolaşabilmek, alışverişini 
yapıp bir çay bahçesinde çay 
yudumlayabilmek, yeni çıkan bir 
filmi akranlarıyla birlikte sinemada 
izleyebilmek, ibadetlerini yerine 
getirmek vb. hiçbir zaman sorun 
olmamalıdır. Engelli birey bütün 
bunları özgürce yapabilmelidir. 
Bunun için öncelikle ulaşım olmak 
üzere şehirlerin altyapılarının 
düzenlenmesi gerekir. 

Şimdi engelsiz yaşam alanlarını doğru uygulayan şehir-
lerde olması gereken özelllikleri inceleyelim.

• Kaldırımlar yüksek olmamalı, genişlikleri bir tekerlekli sandal-
ye veya bebek arabası gibi araçların sığacağı boyutta olmalı-
dır. Kaldırımdaki rampalar bu araçların iniş çıkışlarını kolay-
laştıracak genişlikte ve eğimde olmalıdır. Yaya kaldırımında 
güzergâhın görme engelliler tarafından baston ile kolaylıkla 
algılanmasını sağlayıcı, hissedilebilir yüzeylerden oluşan kıla-
vuz izler olmalıdır.

• Engelli vatandaşların güvenli bir şekilde kullanabileceği görsel 
ve sesli uyarı sistemleri olmalıdır. 

• Toplu taşıma araçlarındaki rampa sistemi sayesinde bebek 
arabasıyla ya da engelli aracıyla ulaşım araçlarına rahatça 
binilebilmelidir.

• Üst geçitlerde bedensel engellilerin kullanabilmesi için asan-
sörler bulunmalıdır.

• Engellilerin spor ve eğlence amaçlı faaliyetlerde bulunmala-
rı için plaj, spor salonu, sinema, tiyatro gibi yerlerde gerekli 
düzenlemeler yapılmalıdır.

Şehirlerin mimari planlanmasının 
temel amacı, kullanıcıların ihtiyaç-
larını tam anlamıyla karşılamaktır. 
Kısaca tasarımın merkezinde 
kullanıcı vardır. Fiziksel mekânlar 
söz konusu olduğunda kullanıcı 
profili çok çeşitli ve değişkendir. 
Yaşlılar, kalıcı ve geçici engelliler, 
hamileler de bu kullanıcı kitle-
si dâhilindedir. Toplumdaki tüm 
bireyler için fiziksel yeterlilik geçici 
bir durumdur. Engelsiz yaşam 
alanına yalnızca engelli bireyler 
ihtiyaç duymaz. Herkes yaşamı-
nın bir bölümünde bazı kısıtlılık-
larla yaşamak durumunda kala-
bilir. Bir çocuğun, bir hamilenin 
ya da kol veya bacağı kırılmış bir 
kişinin, çocuk arabasıyla çocuğu-
nu gezdiren bir ebeveynin, yaşlı 



40

ŞEHİRDEKİ 
DİĞER CANLILAR

>>

Şehir sadece insanlardan, 
binalardan, yollardan ve 
araçlardan oluşmaz. Ağaç-
ları, çiçekleri, insanları ve 
hayvanlarıyla bir 
bütündür. Şehirde 
insanlar kadar diğer 
canlıların da yaşama 
hakkı vardır. Bu yüzden 
insan, diğer canlıların 
da haklarını gözetmeli; 
onlara karşı merhametli 
ve duyarlı olmalıdır. 
Diğer canlılara karşı du-
yarlı olmak, yaşadığımız 
çevrenin doğal koşullarının 
ve çeşitliliğinin korunmasıyla 
mümkündür. Bilim insanları, 
insan hayatının devamı için 
doğadaki çeşitliliğin sürdürül-
mesi gerektiğini vurgulamak-
tadır. Bu nedenle, şehrimiz-
de yaşayan diğer canlıları da 
düşünerek hareket etmeliyiz. İzmir Saat Kulesi
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Hem tarihte hem de günümüzde 
insanların doğaya ve diğer canlı-
lara karşı duyarlılıklarının birçok 
örneği vardır. Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi, Arifiye ilçesinde ger-
çekleştirdiği yol yapımı sırasında 
270 yaşındaki çınar ağacına 
zarar vermemek için yol projesini 
değiştirmiştir. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi de aralarında yüz yıllık 
çınarların bulunduğu 50 ağacı 
koruma altına alarak bu ağaçla-
rın bakımını yapmıştır. Ülkemizin 
birçok şehrinde hayvan barınak-
ları kurulmuştur. Bu sayede sokak 
hayvanlarının bakım, barınma ve 
sağlık hizmetleri karşılanmaktadır. 
Atalarımız; sıcak günlerde kuşla-
rın su içmesi, kanadı kırık ley-
leklerin tedavisi, dağda aç kalan 
kurtlara et verilmesi, sokak köpek-
lerine yiyecek temini, yaralı atların 
iyileştirilmesi için vakıflar kur-
muşlardır. Ayrıca cami, medrese, 
saray gibi binaların güneş alan ve 
rüzgâr vurmayan cephelerinde, 
insanların ulaşamayacağı yüksek-
likte kuş evleri yapmışlardır.

1930 yılında Ulu Önder Atatürk Yalova’da köşkün çatısına zarar ver-
diği için çınar ağacının dallarının kesilmesine razı olmamıştır. Ağa-
cın dallarının kesilmesinin yerine binanın tramvay rayları üzerinde 
biraz ileriye alınmasını emretmiştir. Bu olaydan dolayı günümüzde 
bu köşk “Yürüyen Köşk’’ olarak anılmaktadır.



42

Şehir; tabiattan, yeşilden, mavi-
den, şefkat ve duyarlılıklardan 
yoksunluk demek değildir. Aksine 
şehir; güzelliğin, şefkatin ve du-
yarlılığın sembolüdür. Atalarımızın 
yüzyıllarca sergilediği duyarlılığı 
ve şefkati biz de şehrimizdeki di-
ğer canlılara karşı göstermeliyiz. 
Aşağıda bu konuda neler yapa-
bileceğimiz ile ilgili birkaç örnek 
uygulama okuyacaksınız.

Siz de çevrenizde gördüğü-
nüz veya yaptığınız uygula-
maları söyleyiniz.

Kamuya açık parklar, bahçe-
ler ve ağaçlıklı yollar bizim 
için sadece bir hava değişikliği 
anlamına gelmez, bunlar şehrin 
ve şehir sakinlerinin ciğerleridir 
adeta. Buradaki bitki ve hay-
vanları korumalı, onlara zarar 
vermemeliyiz.

Kuşların ulaşabileceği yerlere 
yiyecek ve su bırakabiliriz. Kuş-
lar, bunları fark edip yiyecek ve o 
yere tekrar gelecektir.

Soğukta kedilerin 6, köpeklerin 
17 saat aç kalırlarsa donarak 
öldüklerini biliyor muydunuz? 
Onların vücut sistemleri ye-
mek yiyerek ısı salgılayabiliyor. 
Boşalan yoğurt kapları bu
iş için en ideal parçalar. Kedi ve 
köpeklerin ulaşabileceği yerlere 
artan yiyecekleri ve biraz su bı-
rakarak birçok canlının hayatını 
kurtarabiliriz.

Basit malzemeler kullanarak 
yapacağımız kedi ve köpek evleri 
ile onların soğuktan korunmasına 
biraz olsun yardımcı olabiliriz. 
Yattıkları yerin biraz daha sıcak 
olması için evde kullanmadığımız 
battaniyeleri içine yerleştirerek 
ya da dışına sararak onlar için 
daha sıcak bir yuva yapabiliriz.

Yaralı ve hasta olduğunu düşün-
düğümüz bir hayvan gördüğü-
müzde yetkililere bildirmeliyiz. 
Belediyeler yaralı hayvanları 
alıp tedavi etmektedir. 
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Ülkemizde hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini; hayvanların rahat yaşamalarını, onların en iyi şekilde korunmalarını; her 
türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak amacıyla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çıkarılmıştır.

Bu kanuna aykırı davranmanın suç olduğunu ve bu suçu işleyenlerin cezalandırıldığını biliyor muydunuz?
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Türkiye ve Manisa hakkında bilgisi olmayan yabancı birine 
ülkemizin ve şehrimizin dünyadaki konumunu nasıl tarif 
edersiniz?

Manisa, coğrafi bakımdan Ege
Bölgesi’nde Asıl Ege bölümünün
orta ve kuzey kısmında yer alır.
Yüz ölçümü (su yüzeyleri dâhil)
13.228,50 km2’dir. Su yüzeyleri
hariç yüz ölçümü ise 13.096,26
km2’dir. Manisa alan olarak
Türkiye’nin %1,7’sini teşkil eder.
Alan büyüklüğü bakımından 81
il arasında 17’nci sırada yer alır.
Şehrimiz topraklarının büyük
bölümü Gediz, küçük bir bölümü
de Bakırçay havzasında bulunur.
Manisa, Batı Anadolu’nun denize
kıyısı bulunmayan fakat denize
en yakın olan ilidir. Manisa;
doğuda Uşak ve Kütahya, batıda
İzmir, kuzeyde Balıkesir, güneyde
Aydın, güneydoğuda ise Denizli
illeri ile komşudur. Manisa’nın 17
ilçesi, 1088 mahallesi vardır.

MANİSA’nIN COĞRAFİ 
KONUMU VE ÖZELLİKLERİ

Afyonkarahisar

Kütahya

Denizli

Uşak
Manisa

Manisa

Muğla

Aydın

İzmir
Şehrimizin topraklarının büyük bölümü Gediz 
havzası içinde, küçük bir bölümü ise kuzey-
batıda Ege (Bakırçay) havzası içindedir.

?
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Sehrimiz Manisa.
Bir şehrin coğrafi konumu; o şehrin doğal, beşeri ve ekonomik özel-
liklerini etkileyen en önemli faktördür. Manisa’yı tanımak için öncelikle 
şehrimizin coğrafi koordinatlarını bilmemiz gerekir. Manisa’nın Matematik Konumu

Enlem (Kuzey)  : 38 04’-39 58’
Boylam (Doğu) : 27 08’-29 05’
Doğu En Uç Nokta : Selendi-Kürkçü köyü
Batı En Uç Nokta : Merkez ilçe-Düzlen köyü
Kuzey En Uç Nokta : Soma-Türkali köyü
Güney En Uç Nokta : Sarıgöl-Aşağı Kızıl Çukur

Siz de bu bilgileri kullanarak şehrimizin matematik konumunu 
(Türkiye haritasındaki örneğe uygun şekilde) harita üzerine 
yazınız.

45º D

26º D

36º K

42º K

Ekvator

Gr
ee

nw
ic

h 
(0

º)
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Manisa ve çevresinin yeryüzü şekillerini araştırınız. Edindiğiniz bilgileri şehrimizin haritası 
üzerinde işaretleyiniz. Çalışmanızı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Manisa, iç (volkanizma) ve dış 
kuvvetlerin (akarsu) etkisiyle 
karma oluşumlu yer şekillerinden 
meydana gelmiştir. Şehrimizde 
arazinin ana çizgilerini doğu-batı 
doğrultusunda uzanan, kuzey-gü-
ney ve güneydoğu-kuzeybatı 
doğrultularına çatallanan oluk 
şeklindeki çukurlar (ovalar) 
oluşturmaktadır. Ova, plato, vadi, 
akarsu ve Ege Denizi’ne dikey 
olarak uzanan sıradağları ile Ma-
nisa’da yeryüzü şekillerinin bütün 
biçimlerine rastlanmaktadır. Ağır-
lıklı olarak il alanının %54,3’ünü 
dağlar kaplar. İkinci sırada %27,8 
ile platolar, üçüncü sırada ise 
%17,9 ile ovalar yer almaktadır. 

Çevrenize bir gezi düzenle-
yerek dağ, ova ve plato gibi 
başlıca yer şekillerini ince-
leyiniz. Bu yerlerin fotoğraf-
larını çekerek oluşumlarıyla 
ilgili bilgi toplayınız. Elde 
ettiğiniz bilgileri sınıfta 
sergiledikten sonra ürün 
dosyanızda saklayınız.

Yanda bir öğrencinin örnek çalış-
ması verilmiştir. İnceleyiniz.

YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ
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Kula ve çevresi, volkanik özellikli jeolojik 
bir yapıya sahiptir. Burgaz dolaylarında, 
Gediz Nehri’nin üst kısmında ısı değişik-
liği, yağmur, rüzgâr ve erozyonun etki-
siyle oluşmuş peribacası görünümlü doğal 
yapılar vardır. Bu yapılar Gediz Vadisi’nde 
pastel tonlarda görkemli bir görüntü oluş-
turmuştur.

Adala, yanardağ etkinlikleri sonucu oluşan 
lav akıntılarının son bulduğu düzlükte, 
volkanik taşlar üzerinde yükselmektedir. 
Manisa’nın en eski yerleşim yerlerinden 
biridir. Adala civarında bulunan volkanik 
yığılmalar, Türkiye’nin en önemli volkanik 
şekilleri arasında yer alır. Yörede 68 kadar 
genç volkan konisi bulunmaktadır. Şehrimi-
zin Salihli ilçesine bağlı olan Adala, doğal 
güzelliğini volkanik yapısının yanı sıra 
Gediz Nehri üzerinde kurulu olan Demir-
köprü Barajı’ndan almaktadır. Belde, Gediz 
Nehri’nin her iki yakasına konumlanmıştır. 
Adala’da çevreyi saran dağ ve tepelerde-
ki bitki örtüsü ile Gediz Nehri’nin suları 
sayesinde mavi ve yeşili bir arada görmek 
mümkündür.

Kula Divlit Volkanik Parkı, Kula-Salihli 
Jeoparkı’nın doğusunda,  Kula ilçe merkezi-
nin kuzeydoğusunda yer alır. Park alanında 
yürüyüş yolu, ahşap köprülerin yanısıra lav 
akıntılarının ziyaret edilmesine olanak sağ-
layan bisiklet parkuru da bulunmaktadır.
Kula yöresi, Türkiye’nin en genç volkanik 
alanlarından biridir.  Günümüzden yakla-
şık 2 milyon yıl önce başlayan volkanizma,  
tarihî dönemlere kadar devam etmiş olup 
üç evrede gerçekleşmiştir. 

Peribacaları (Kula)

Divlit Volkanik Parkı (Kula)

Adala (Salihli)

SEDA’NIN ÇALIŞMASI
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Bozdağlar: Manisa-İzmir il sınırını 
oluşturan düzenli bir sıradağdır. 
2.070 m yüksekliğindeki Kumpı-
nar Tepe ile 1.148 m yüksekliğin-
deki Gökbel Tepe, Bozdağlar’ın 
ilimiz sınırları içinde kalan en 
yüksek yerleridir. 
Uysal Dağı: Alaşehir Çayı’na para-
lel olarak uzanan, pek yüksek ve 
düzenli olmayan bir dağ kütlesidir. 
Alaşehir’in güneyinde yer alan bu 
dağın en yüksek yeri 1.135 m’dir.

Çal Dağı: Çal Dağı, Demirci Dağ-
ları’nın kolları durumunda olan 
Çomaklı ve Dibek dağlarının gü-
neybatı uzantısıdır. Gediz Nehri, 
Kumçayı ve Gölmarmara üçge-
ninde yükselir. Dağın zirvesi, batı
kısmında yer alan 1.034 m yük-
sekliğindeki Aysekizi Tepesi’dir.

Yamanlar Dağı

Manisa’nın doğal sınırlarının 
önemli bir kısmını dağlar oluş-
turmaktadır. Dağlar, şehrimizin 
doğusunda daha düzenli olup 
batısında ise genellikle tek tek 
kütleler biçiminde yükselmektedir. 
Doğudaki dağlar Kula-Gördes 
Platosu üzerinde alçalarak ova-
ya inerken güneydeki dağlar dik 
yamaçlarla ovadan ayrılmakta-
dır. Batı Anadolu Dağları’nın bir 
bölümünü oluşturan bu dağların 
başlıcaları şunlardır:

Spil Dağı: Doğu-batı doğrultusunda 
uzanan Spil Dağı’nın güneyinde 
ve batısında zengin bitki örtüsüne 
sahip yamaçlar, kuzeyinde ise 
fay diklikleri bulunmaktadır. En 
yüksek yeri, 1.513 m yüksekliğin-
deki Eskikarlık’tır. Dağın kuzey-
batı kısmında yer alan, yaklaşık 
1.400 m yüksekliğindeki Atalanı 
mevkisi 1968’de millî park hâline 
getirilmiştir. 

Yamanlar Dağı: Yamanlar Dağı’nın 
düşük yükseltili doğu kısımları 
Manisa sınırları içindedir. Bu 
kısımlar büyük ölçüde orman ile 
kaplıdır. 

Yunt Dağı: İzmir-Manisa il sınırını
oluşturan Yunt Dağı, Bakırçay
ve Gediz vadileri arasında yük-
selmektedir. Oldukça düzenli ve 
yumuşak geçişli tepelerle yükse-
len dağın bazı kesimleri taşlıktır. 
Bazı kesimleri ise bitki örtüsüyle 
kaplıdır.

Demirci Dağları: Manisa ile Kü-
tahya ve Balıkesir illeri arasında 
sınır durumundadır. Dağ sırasının 
en yüksek doruğunu Demirci ile 
Simav arasında bulunan, 1.800 
m yüksekliğindeki Ziyaret Tepe 
oluşturmaktadır. 

DAĞLAR
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Spil Dağı
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Şehrimizin genel coğrafi çizgileri-
ni belirleyen özelliklerin başında 
vadiler ve ovalar gelir. Denize dik 
olarak uzanan dağların arasında 
akarsular tarafından düzenli ve 
geniş vadiler oluşturulmuştur. Ge-
diz Vadisi ve kuzeydoğudan gelen 
Kumçayı Vadisi ilimizin şehir mer-
kezi yakınlarında birleşir. 

Gediz Vadisi: Manisa’yı doğudan 
batıya kateden Gediz Irmağı’nın 
eksenini oluşturan vadidir.

Bakırçay Vadisi: Gelenbe’nin 
doğusundan başlayan Bakırçay 
Vadisi’nin çok küçük bir bölümü il 
alanı içinde kalmaktadır. Vadinin 
ilimiz sınırları içinde kalan kısmın-
da Soma-Kırkağaç Ovası bulun-
maktadır. 

VADİLER VE OVALAR

Manisa Platosu

PLATOLAR
Şehrimizin platoları Demirci Dağları’nın geniş eteklerinde yer al-
maktadır. Gediz Irmağı’nın kollarıyla sıklıkla yarılmış olan bu alan-
lar, kuzeydoğuda 1000 m’nin üzerine çıkarken güney ve güneybatı-
da yavaşça alçalmaktadır. Gediz Vadisi yakınlarında dik kenarlarla 
sona eren bu geniş yaylaların tümüne “Kula-Gördes Platosu” adı 
verilmektedir. 

Soma yöresinde Yunt Dağı’nın Bakırçay’a uzanan eteklerinde, 
ortalama yüksekliği 400 m’yi bulan platolar da bulunmaktadır. 
Bakırçay Vadisi ile dağlık kesim arasında bir eşik oluşturan ve Ba-
kırçay’ın kollarıyla sıklıkla parçalanmış olan bu düzlüklere “Uzun-
ca Yaylaları” denmektedir. Çoğunlukla zengin çayırlarla kaplı bu 
yaylalar, küçük olmalarına rağmen hayvancılık açısından oldukça 
önemlidir.



Sehrimiz Manisa.
Nif Çayı Vadisi: Şehrimizin güney-
batı sınırında yer alan Nif Çayı’nın 
oluşturduğu küçük bir vadidir. 

Gördes-Kum Çayı Vadisi: Dar ve 
dik bir alandan oluşan vadi, önce 
güneye daha sonra ise batıya kıv-
rılarak Gölmarmara’nın kuzeyin-
de genişler ve Akhisar Ovası’na 
kavuşur.

Alaşehir Vadisi/Ovası: Şehrimi-
zin güneydoğusunda, merkezini 
güneydoğu-kuzeybatı ekseninde 
uzanan Alaşehir Çayı’nın oluştur-
duğu alandır.

Manisa Ovası: Gediz Vadisi ve 
Ovası’nın batı, kuzey ve doğuya 
uzanan kısmını içerir. Manisa 
Ovası, Batı Anadolu’nun deni-
ze dik dağları arasındaki genel 
çöküntüler ile Gediz Nehri’nin 
getirdiği birikintilerden oluşmuş-
tur. Verimli topraklara sahip olan 
ovada birçok ürün çeşidi yetiştiril-
mektedir.

Akhisar Ovası: Farklı yüzey 
şekillerine sahip bir ovadır. Akse-
lendi ve Manisa Ovası arasındaki 
platonun Kumçayı tarafından 
yarılıp birikintilerle dolması ile 
oluşmuştur.

Soma-Kırkağaç Ovası: Kırkağaç’ın 
doğusu ile Soma’nın doğu ve gü-
neyini çevreler. Uzunluğu 30 km, 
genişliği 10 km dolaylarındadır. 
Bakırçay’dan yararlanılarak su-
lanan Soma-Kırkağaç Ovası’nda 
sanayi bitkileri başta olmak üzere 
tüm tarla bitkileri yetiştirilmektedir.

Gediz Ovası: Alaşehir’den başlaya-
rak ilimiz sınırlarının dışında deni-
ze kadar ulaşan geniş ve verimli 
bir ovadır.

Salihli Ovası: Gediz Ovası bütünü 
içinde, doğuda Alaşehir, batıda 
Turgutlu ovaları arasında yer alır. 
Gediz Nehri’nin doğudan batıya 
katettiği sulak ve verimli bir arazi-
dir. 

Turgutlu Ovası: Gediz Ovası bütü-
nü içinde yer alan ovalardan bir 
diğeridir. Salihli ve Manisa ovaları 
arasında bulunur. Gediz Nehri, 
ovanın kuzeyinden doğu-batı 
yönünde geçmektedir.
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Aşağıdaki haritada Manisa’daki akarsular ve 
bunların kolları gösterilmiştir. Türkiye fiziki ha-
ritasından yaralanarak şehrimizdeki akarsu ve 
kollarının isimlerini harita üzerine yazınız. Bu 
akarsuların yaşadığınız yörede hangi alanlarda 
kullanıldığını araştırınız. Araştırma sonucunda 
elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla sınıfta 
paylaşınız.

SU KAYNAKLARI

?
Yaşadığınız yerde yukarıdaki su kaynaklarından hangileri bu-
lunmaktadır? Bu kaynakların önemiyle ilgili görüşlerinizi sınıfta 
arkadaşlarınızla paylaşınız.
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Uçansu Şelalesi
Manisa, Aliağa ve Menemen ara-
sında kalan bölgede yer almak-
tadır. Şelalenin bulunduğu alanın 
bir bölümü Aliağa, bir bölümü de 
Manisa sınırları içindedir. Şela-
leye Aliağa’nın Karakuzu, Mene-
men’in Çukurköy ve Manisa’nın 
Türkmen köylerinden ulaşılabil-
mektedir. Uçansu’ya giden yolun 
patika olması ulaşımı zorlaştırsa 
da Uçansu Şelalesi, doğa harika-
sı bir alanda piknik yapmak iste-
yenlerin vazgeçemediği bir yerdir. 
30 m yüksekten dökülen şelale bir 
doğa harikasıdır.

İlimiz sınırlarından geçen Bakırçay ve Gediz nehirleri, Ege Bölgesi’nin ve ilimizin önemli akarsularıdır.

Bakırçay Nehri 
Manisa’nın Ege havzasına giren 
topraklarındaki en önemli akarsu-
yudur. Açık havza özelliği göste-
ren Bakırçay, kaynağını Gölcük 
Dağları’nın doğu yamaçlarından 
alır. Kırkağaç ve Soma yakınla-
rından geçerek Kınık’ın kuzeyin-
de Yağcı Çayı ile birleşir. Maden 
ve Kabak dereleri ile birleştikten 
sonra ise Bergama yakınlarında 
güneybatıya yönelerek Çandarlı 
Körfezi’nde Ege Denizi’ne dökü-
lür. Bakırçay’ın rejimi düzensizdir. 
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Gediz Nehri
Manisa’nın en önemli akarsuyu-
dur. Düzensiz bir rejime sahip 
olan nehir, Kütahya’nın Gediz 
ilçesinin 26 km doğusunda, Murat 
Dağları’nın yamaçlarından doğar. 
Gediz ilçesinin 7 km kadar güne-
yinden geçer. Kuzeyden Selendi, 
Kocaçay, Demirci ve Kumçayı’nı; 
güneyden de Alaşehir ve Nif 
çaylarını alır. Gediz’e katılan diğer 
yan derelerin en önemlisi Kurşun-
lu, Tabak, Sart, Gencer, Yeniköy, 
Karaçalı, Irlamaz ve Keçili’dir. 
Salihli-Manisa arasında Gediz 
Nehri’ne katılan yan dereler 
sulama açısından çok önemlidir. 
Bu yan derelerin de katılımıyla 
büyüyen Gediz Nehri, açık bir 
havzaya sahiptir. Salihli, Manisa 
ve Menemen ovalarını geçtikten 
sonra Foça’da, Çamaltı Tuzlası 
yakınlarında Ege Denizi’ne dökül-
mektedir.
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Manisa Mevcut Barajlar Haritası 

Manisa, sıcak ve soğuk yer altı 
suları bakımından önemli bir po-
tansiyele sahiptir. İlimizde termal 
sulardan sağlık turizmi ve ısın-
ma amacıyla yararlanılmaktadır. 
Sıcak yer altı sularından faydalan-
mak amacıyla yeryüzüne kuru-
lan tesislere “kaplıca” adı verilir. 
Termal su ise kaplıcada kullanılan 
doğal kaynak sularıdır. İlimizin en 
önemli sıcak su kaynakları şun-
lardır: 

• Alaşehir-Sarıkız Kaplıcaları
• Manisa-Ilıcak Suyu
• Turgutlu-Urganlı Suları
• Salihli-Sart Kaplıcaları
• Salihli-Kurşunlu Kaplıcaları
• Kula-Acısu Maden Suyu
• Kula-Selendi Emir Kaplıcaları
• Soma-Menteşe Kaplıcaları
• Demirci Belediyesi Hisar Kaplı-

caları Termal Tesisleri
• Demirci Borlu Kaplıcaları
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GÖLLER ve GÖLETLER

Sevişler 
Baraj Gölü

Demirköprü 
Baraj Gölü

Marmara Gölü

Gördes 
Baraj Gölü

Afşar 
Baraj Gölü

İlimiz sınırları içinde dağlardaki küçük 
göllerle birlikte doğal göl olarak Marma-
ra Gölü bulunmaktadır. Marmara Gölü, 
Gölmarmara ilçemizin güneyinde yer alan 
akarsular tarafından taşınan kil, kum, 
çakıl gibi malzemelerin akar-
suyun önünü kapatmasıyla 
oluşmuştur. Alüvyal bir set 
gölüdür. Gölün bulunduğu 
saha çukur olup batısı ve 
kuzeyi tepelerle çevrilidir. Doğu 
kısmı Gediz Ovası’na, kuzeybatı 
kısmı ise Akhisar Ovası’na açık 
olup buralardan toprak setleriyle 
(alüvyon) ayrılır.

Doğal göller dışında ilimiz sınırları içinde 5 adet baraj gölü bulunmaktadır: 
Demirköprü, Sevişler, Gördes, Güneşli ve Afşar baraj gölleri 
Baraj gölleri dışında ilimizde 26 adet sulama göleti bulunmaktadır.
Barajlar Neden Önemlidir? 
• İçme, kullanma, sanayi ve sulama suyu sağlar. 
• Balıkçılık ve gezi olanakları sağlar. 
• Hidroelektrik enerji elde edilmesini sağlar. 
• Nehirlerde suyun kontrolünü sağlar.  
• İnsanları taşkın tehlikelerinden korur.
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HABER Marmara Gölü Yok Oluyor!
Manisa’nın Salihli ile Göl-
marmara ilçeleri sınırları 
içerisinde bulunan Marmara 
Gölü’nde doluluk seviyesi 
yüzde 10’lara kadar geriledi. 
Göldeki gerileme havadan 
görüntülenirken özellikle 
balıkçılıkla geçinen vatandaş-
lar durumdan endişeli. Ayrıca 
tepeli pelikan, karabatak gibi 
nesli tehlikede olan kuş türleri 
de dâhil olmak üzere 20 bin 
su kuşuna ev sahipliği yapan 
Marmara Gölü, 2017 yılında 

“Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan” 
ilan edildi. Özellikle Gediz Ova-
sı’nı sulayan Marmara Gölü’nde 
su oranı kritik seviyelere geriledi. 
Gölün kuruması hâlinde hem ova-
ların susuz kalmasından hem de 
yaban hayatının olumsuz etkilen-
mesinden endişe ediliyor.
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.

Marmara Gölü’nün kurumasını engellemek için neler yapılabilir? 
Araştırınız.



Şehrimizde Akdeniz iklimi ile be-
raber İç Anadolu’nun karasal iklim 
özellikleri görülmektedir. Ovalar 
ve ovaları çevreleyen vadilerde 
karasal nitelikli Akdeniz iklimi 
hâkimdir. Yüksek bölgelerde, 
kuzey ve kuzeydoğudaki dağlar 
ile platolarda ise İç Anadolu’nun 
karasal nitelikli iklimi etkilidir. Ma-
nisa ovalarına hâkim olan iklim, 
Akdeniz tipi karasal iklim olarak 
da adlandırılır. Yaz aylarında 
sıcaklık yükselirken kış aylarında 
yağışlar yoğunlaşır. Dağların çok 
yüksek olmayışı ve denize dik ko-
numları sayesinde denizin etkisi 
batıdan doğuya doğru azalarak 
hissedilir. Ovalık kesimlerin iklimi 
denize yakınlık nedeniyle daha 
yumuşaktır. Ancak şehrimiz Spil 
Dağı’nın etkisi altındadır. Dağın 
şehre bakan çıplak ve sarp yüzü 
yazın yakıcı, kışın ise dondurucu 
bir etki yapmaktadır. Manisa’da 
yaz ayları oldukça sıcak geçer. 
Manisa merkezde yılda ortalama 
olarak 162 gün “yaz günü” olarak 
tespit edilmiştir. Sıcaklığın sıfırın 
altına düştüğü yıllık ortalama gün 
sayısı ise 26’dır. Yıllık ortalama 
sıcaklık 17.5 OC’dir.

SICAKLIKİKLİM
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Haritayı inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
1. Manisa hangi iklim bölgesinde yer almaktadır?
2. Manisa’da görülen iklim özelliklerinin insanların günlük yaşamlarına ve faaliyetlerine 

etkisini araştırınız. ?

Ilıman Karasal İklim
Sert Karasal İklim
Karadeniz İklimi
Akdeniz İklimi



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

Ölçüm Periyodu ( 1930 - 2018)

Ortalama Sıcaklık (°C) 6.6 7.8 10.5 15.1 20.3 25.1 27.9 27.6 23.3 17.8 12.1 8.0 16.8

Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) 124.6 107.2 78.5 55.6 39.7 17.6 5.9 5.4 16.4 50.9 89.4 136.7 727.9
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• Yıl içinde ortalama yağışın en fazla olduğu ay hangisidir?
• Yıl içinde ortalama yağışın en az olduğu ay hangisidir?
• En fazla yağış hangi mevsimde görülür?
• En az yağışlı mevsim hangisidir?
• Yıl içindeki yağış değişimlerinin günlük hayata etkilerini açıklayınız.

• Yıl içinde ortalama sıcaklığın en fazla olduğu ay hangisidir?
• Yıl içinde ortalama sıcaklığın en az olduğu ay hangisidir?
• Yıllık sıcaklık farkı ne kadardır?
• Yıl içindeki sıcaklık değişimlerinin günlük hayata etkilerini açıklayınız.

Tablodaki bilgilere göre grafikleri çizerek soruları cevaplayınız.

Aylar Aylar

mmC0

A A
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RÜZGÂR
Manisa’nın hâkim rüzgâr yönü, kuzey-kuzeydoğu ve doğu-gü-
neydoğudur. İlimizde zaman zaman şiddetli rüzgârlar hayatı 
olumsuz yönde etkilemektedir.
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Şehrimiz, Ege Bölgesi Akdeniz yağış rejiminin özelliklerini gösterir. Yağışlar genelde kış aylarında görülürken yaz ayları oldukça kurak geçer. 
Manisa’ da cephe, yamaç ve yükselim karakterli yağışların hepsi görülür. Denizden esen rüzgârlar, dağların denize dik sıralanması sebebiyle iç 
kısımlara kadar girebilmektedir. Bu rüzgârlar sıcak ve soğuk havanın karşılaşması sonucu cephe yağışı bırakmaktadır. Dağlara çarpan nem içe-
rikli hava kütleleri yükselerek yamaç yağışlarına neden olur. Yükselim karakterli yağışlar ise daha çok iç kesimlerde meydana gelir. İlçeler içinde 
en fazla yağışlı gün sayısı merkez ilçelerde kaydedilmiştir. İklim şartları yükseklik ve yüzey şekillerine göre değişiklik gösterdiğinden ovalar ve 
vadilerde ender görülen kar yağışı, dağlık ve yüksek kesimlerde daha fazladır. Manisa’da kar yağışı en çok ocak ve şubat aylarında görülür.

YAĞIŞ
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Manisa’nın toprak yapısını iklim 
ve yüzey şekilleri etkiler. İlimiz-
de iklim, yer şekilleri ve ana 
kayanın yapısına göre oluşan 
toprak tiplerine rastlanır. Eğimli 
alanlarda taşlı topraklar (lito-
soller) vardır. Dağların yamaç 
ve eteklerinde biriken yamaç 
döküntüleri veya depolar üze-
rinde kumlu-çakıllı (kolüvyal) 
topraklar görülür. Akarsu havza 
tabanlarında ise akarsuyun ta-
şıdığı verimli (alüvyal) topraklar 
bulunur. Ayrıca Akdeniz iklimine 
bağlı olarak kırmızımsı (terra-
rosa) topraklar ve kireçli orman 
toprakları yayılış göstermekte-
dir. Yörenin volkanik alanlarında 
toprak oluşumu zayıftır, volkanik 
topraklar (regosol) görülür.

TOPRAK ÖRTÜSÜ

Kolüvyal

Litosol

Alüvyal

Regosol

       
               Aşağıda ilimizde görülen bazı toprak tipleri gösterilmiştir.
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       Manisa’da topraklardan hangi alanlarda yararlanıldığını araştırınız.



Manisa’da doğudan batıya doğru 
gidildiğinde toprak, iklim ve yer 
şekilleri gibi bitki örtüsü de farklılık 
göstermektedir. Yükseltiye bağlı 
olarak ova bitkileri, makiler, kurak-
lığa dayanıklı ve sürekli yeşil kala-
bilen Akdeniz bitkileri ve ormanlar 
vardır.
Başlıca ağaç türleri arasında 
kızılçam, karaçam, fıstık çamı, 
meşe, kestane, ardıç ve sedir yer 
almaktadır. Yaygın maki türleri 
ise geniş yapraklı taş ıhlamuru, 
mastık, koca yemiş, funda, ladin, 
zeytin, az miktarda defne, kuşkon-
maz ve üvezdir. Doğal çayır ve 
mera alanlarında ot yaygındır. Son 
yıllarda delice-zeytin aşılaması ve 
menengiç-Antep fıstığı aşılaması 
yapılmakta; ceviz, kestane ve fıstık 
çamı yetiştiriciliği yaygınlaşmakta-
dır. 

Endemik Bir Bitki
Osmanlı Devleti’nin bir devrine 
adını veren ve Avrupa ülkelerine 
de götürülen Manisa laleleri Spil 
Dağı Millî Park’ında doğal olarak 
yetişmektedir. Endemik bir bitki 
olan tulipa orphanidea (tulipa 
orfanaydiya), mayıs ayının ilk 
haftasında çiçek açar ve çiçek-
leri yaklaşık 15 gün açık kalır. 
Osmanlı Dönemi’nde Manisa’nın 
Laleli semtinde yetiştirilen bu 
laleler Lale Devri’nde İstanbul’a 
gönderilmiştir. 

BİTKİ ÖRTÜSÜ
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Yukarıdaki bitki örtülerinin şehrimizin hangi yörelerinde 
görülebileceğini nedenleriyle birlikte araştırınız. Edindiğiniz 
bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Dünyanın yalnızca bir yerinde yetişen bitkiye endemik bitki denir. 
Siz de çevrenizde yetişen endemik bitki türlerini araştırınız. Edindi-
ğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.



YABAN HAYATI
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Manisa’daki Spil Millî Parkı’nda 1000’e yakın yılkı atı özgür bir şekilde 
doğada yaşıyor. Yaklaşık 20-30 yıl yaşayan bu cesur ve atılgan atlar, 
insanın doğadaki en yakın dostlarının başında geliyor. 

Gruplar hâlinde gezen yılkı atları aralarında bir de grup lideri seçiyor. Bu 
lider yılkı atı, diğer atlar su içerken gözcülük yapıyor, bulundukları alana 
insanlar yanaştığında ayağını yere vurarak, kişneyerek diğerlerini uya-
rıyor. Bu durum, onların asil oldukları kadar akıllı hayvanlar olduklarını 
da gözler önüne seriyor.

Su kaynaklarına yakın yerlerde yaşayan yılkı atlarının en etkileyici özel-
likleri, tehlikeyi sezme becerileri ve özgürlüklerine düşkün olmaları.

Osmanlı Devleti Dönemi’nde şehzadeler için seçilen atlar, Spil Dağı Ata-
lanı Mevkisi’nde güçlenmeleri için öncelikle doğaya bırakılırdı. Eğitilen bu 
atlar belirli bir müddet sonra şehzadelere verilirdi.

Spil’in Özgür Çocukları: Yılkı Atları



65

Sehrimiz Manisa.
Başta doğu ve kuzeydeki dağ ve platolar olmak üzere 
ilin yüksek kesimlerinde seyrek olarak karacalara rast-
lanmaktadır. Korunma altına alınan karacaların sayıları 
her geçen gün artmaktadır.
Aynı yörelerde daha sık olarak domuz, tilki, çakal, sin-
cap, kirpi ve tavşan gibi yaban hayvanları bulunur.
İlimizde atmaca, şahin, akbaba, doğan, kerkenez, 
turaç, kara ve gri ağaçkakan, kaya kırlangıcı, ev kır-
langıcı, üveyik, yaban güvercini, sığırcık, çulluk, keklik 
ve leylek gibi kanatlı hayvan türleri bulunmaktadır. 
Nehirler ile Marmara Gölü ve baraj havzalarında mev-
simine göre yaban tavuğu, ördek ve yaban kazlarına 
rastlanmaktadır. Marmara Gölü; su alanı, sulak çayır-
ları ve sazlıkları ile su kuşları için önemli bir kışlak ve 
kuluçka yeridir. Kutan, karaboyunlu batağan, karaba-
tak, çamurcum, bozdalağan, sakar meke, yılan kartalı, 
kızıl bacak, mahmuzlu kızkuşu, kuğu, angıt türleri yılın 
önemli bölümünü bu alanda geçirir. Yine şehrimizin göl 
ve barajlarında sazan, aynalı sazan, yılan balığı, tatlı 
su levreği, yayın gibi balık türleri de bulunmaktadır.



İklim, insanların beslenme 
alışkanlıklarını da etkiler. Şeh-
rimizde iklimin elverişli olma-
sından dolayı çok sayıda tarım 
ürünü yetişmektedir. Manisa; 
çekirdeksiz kuru üzüm, zeytin 
ve zeytinyağı açısından önemli 
bir üretim merkezidir.  İlimizde 
zeytinyağlı yiyecekler, sofra-
lık üzüm, kuru üzüm, yaprak 
sarma, üzüm suyu, üzüm 
pekmezi, üzüm reçeli, pestil 
ve sirkenin üretim ve tüketimi 
yaygındır.

İnsan ve Doğa Etkİleşİmİ

İnsanların giyinme, beslenme, ba-
rınma gibi ihtiyaçları doğal çevreyle 
ilişkilidir. Doğa insanların bu ihtiyaç-
larını farklı şekillerde karşılamaktadır. 
İnsanlar hayatlarını devam ettirebil-
mek için doğanın onlara sunduğu ola-
naklara göre hareket ederler. Örneğin 
şehrimizde yaşayan insanların giyim 
kuşam tarzları ve barındıkları yerlerin 
özellikleri iklim şartlarına göre değişe-
bilmektedir. 
Manisa’daki evlerin yapı malzemesi 
yaşanan bölgeye göre farklılık göste-
rir. Gördes ve Demirci’ye bağlı dağlık 
ve ormanlık alanlardaki köylerde taş, 
ahşap ve kerpiç kullanılır. Soma, 
Saruhanlı, Selendi gibi yörelerin yapı 
malzemesi taş, bazen de taş teme-
li üzerine kerpiçtir.  Selendi, Kula, 
Alaşehir ve Sarıgöl gibi ilçelerin İç 
Anadolu Bölgesi’ne yakın yerlerinde 
ise taş ve kerpiç en yaygın kullanılan 
malzeme türüdür.
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Alüvyal topraklar üzerinde tarım-
sal faaliyetlerin yoğun olması,
Soma-Kırkağaç’ta rüzgâr hızının 
fazla olduğu alanlarda rüzgâr 
enerji santralinin yapılması,

Manisa’da; 

Tatlı su kenarlarında balıkçılığın 
gelişmesi,

Küçükbaş hayvancılık ve doğal 
bitki örtüsüne bağlı olarak halı 
ve kilim dokumacılığının geliş-
mesi,

Salihli ve Turgutlu’daki dağ kille-
rinin tuğla-kiremit toprağı olarak 
kullanılması insanların yaşam 
tarzları ve geçim kaynakları 
üzerinde etkilidir.
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Antik Çağ’dan bu yana gerek coğrafi gerek stratejik konumu ile birçok medeniyete ev sahipliği 
yapmış olan şehrimiz, tarih boyunca kalabalık nüfuslu bir yerleşim merkezi olmuştur. Manisa’nın 
nüfusu ilk nüfus sayımının yapıldığı 28 Ekim 1927 tarihinde 372.558 kişi olarak hesaplanmıştır. Bu 
sayının 182.147’sini erkek, 190.441’ini ise kadın nüfus oluşturmaktadır. Günümüzde ise Manisa, 
720.337 erkek ve 709.306 kadın olmak üzere toplam 1.429.643 kişilik nüfusa sahiptir.
İlimizin nüfusu ilk nüfus sayımından günümüze kadar sürekli olarak artmıştır. Bu durumu ilin 
sahip olduğu fiziki, beşerî ve coğrafi faktörler (iklim, tarım, sanayi, ticaret, ulaşım… ) en iyi şekilde 
açıklamaktadır. Manisa’da yıllık nüfus artış hızı 2016-2017 döneminde binde 11,5 iken 2017-2018 
döneminde ise binde 11,7 olarak gerçekleşmiştir. Şehrimiz, günümüzde bu nüfus büyüklüğü ile 
Türkiye nüfusunun yüzde 1,7’sini oluştururken en fazla nüfusa sahip iller arasında 14. sırada yer 
almaktadır. Manisa, aynı zamanda Ege Bölgesi’nin nüfus açısından İzmir’den sonraki ikinci büyük 
ilidir. 

NÜFUS VE ÖZELLİKLERİ

Kadın
%49,61

Erkek
%50,39

Manisa İli  
Kadın-Erkek Nüfus Oranları

68

Manisa ilinde nüfusun 
artmasının nedenleri neler 
olabilir? Bu konudaki dü-
şüncelerinizi sınıfta arka-
daşlarınızla paylaşınız.

?
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T.C. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Manisa Bölge Müdürlüğünün açıkladığı 
mayıs ayı TÜİK verilerine göre Manisa’da yaşayan her dört kişiden biri çocuk.
TÜİK Bölge Müdürlüğü tarafından 9 Mayıs 2019 tarihinde yapılan açıklamada 
2018 yılı sonu itibarıyla Türkiye geneli ve Ege Bölgesi’ndeki çocuk nüfusunun dağı-
lımı ile genel nüfusa oranlarına ayrıntılı olarak yer verildi.
Geleceğin umudu olan çocukların korunması, sağlıklı olarak doğup büyümeleri, 
cinsiyet ayrımı yapılmadan eğitim almaları, her türlü barınma sorunlarının çözülerek 
huzurlu bir ortamda yetişmeleri, aile sevgisi ile büyümeleri, yoksulluğun önlenerek 
yaşam kalitelerinin yükseltilmesi toplum için önem arz etmektedir. Bu kapsamda 
“çocuğun iyi olma hâli” politikalarının geliştirilmesi ve oluşturulan politikaların sağlıklı 
olarak izlenebilmesi amacıyla TÜİK tarafından çocuklara özel olarak hazırlanan bül-
ten ile çocuklarla ilgili güncel istatistikler kamuoyuna sunulmaktadır.
Manisa ilindeki çocuk nüfusunun toplam nüfusa oranı %24,5 olup Manisa ili, bu de-
ğerle Türkiye’de 46., Ege Bölgesi illeri arasında ise 2. il konumundadır.

Manisa’daki 350.370 çocuğun yaş gruplarına bakıldığında 0-4 yaş arası 96.579, 5-9 
yaş arası 97.284, 10-14 yaş arası 98.890 ve 15-17 yaş arası 57.617 çocuk olduğu 
belirtilmiştir.
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Manisa’da her 
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İlimizin yaşlı nüfus oranı ülke geneline göre fazla olup bazı ilçelerde genç nüfus oranı azdır. Ortanca yaş, nüfusun yaşa göre sıralanması so-
nucu tam ortada yer alan kişinin yaşını ifade etmektedir. Ülke genelindeki ortanca yaşın 30,7 olması, nüfusun yarısının 30,7 yaşından küçük, 
yarısının ise 30,7 yaşından büyük olduğunu göstermektedir.

Manisa’daki orta yaş nüfusu, ülke geneline göre toplam nüfus içinde daha büyük bir orana sahiptir. İlçelere bakıldığında Yunusemre ilçesinin 
31,2’lik değerle en düşük ortanca yaşa sahip olduğu görülmektedir. Birçok ilçede 33-39 yaş aralığında olan bu değer, Gördes ve Köprübaşı’nda 
40’ın da üzerine çıkmaktadır. Köprübaşı’nda ise 43,8’i bulmaktadır. Bu değerin bu kadar yüksek olması, söz konusu ilçelerdeki nüfusun az olma-
sından ve bu ilçelerin genç nüfusu göçler yoluyla kaybetmesinden kaynaklanmaktadır.
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İlimizde iş gücüne katılım oranı, ülke genelinin ve çevre illerin bir-
çoğunun üzerindedir. Söz konusu oran, ülke genelinde %50,8 iken 
Manisa’da %55,5’tir. İlimizde işsizlik oranı oldukça düşük seviyededir. 
Manisa’da kayıtlı çalışan oranı %52,7’lik değerle ülke genelinin üzerinde-
dir. İl genelindeki çalışanların büyük kısmı tarım sektöründedir.

İlimizdeki okuryazar oranı Türkiye ortalamasının üzerindedir. Ülke ge-
nelinde 15 yaş üzeri nüfustaki %94,7’lik okuryazarlık oranına karşılık 
Manisa genelindeki %96,6’lık okuryazarlık oranı dikkat çekmektedir.

%96,6

%
3,4

%40,7

%25,1

%34,2

İstihdamın Sektörel Dağılımı (%)
  Tarım   Sanayi  Hizmet
Manisa                   40,7     25,1   34,2
Türkiye                   22,7     27,2   50,1

Tarım

Sanayi

Okuryazar
Okuryazar olmayan

Hizmet
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Aşağıdaki soruları haritaya göre 
cevaplayınız. 
1. Nüfusu az ve fazla olan ilçeler 
hangileridir? Sizce bu durumun 
nedenleri nelerdir?
2. Manisa’da nüfus neden her 
yere eşit olarak dağılmamıştır? 
Açıklayınız.

İlimizde 2017 yılında 108 olan nüfus yoğunluğu (kilometrekareye düşen kişi sayısı), 2018 yılında 
109’a yükselmiştir. Manisa’daki nüfus yoğunluğu, kuzeydoğu bölümü dışında oldukça yüksektir. 
Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinin yanında Turgutlu, Soma, Salihli, Alaşehir ve Akhisar nüfus 
yoğunluğu bakımından öne çıkan ilçelerdir. Manisa’nın nüfus yoğunluğu en fazla olan ilçesi Şeh-
zadeler’dir. İkinci sırada Turgutlu gelir. Demirci, Gördes, Köprübaşı ve Selendi ise diğerlerine göre 
nüfus yoğunlukları az olan ilçelerdir. Bu yoğunluk farkının oluşmasında coğrafi şartlar etkili olmuş-
tur. Yükselti, iklim, su coğrafyası ve toprak özellikleri bakımından avantajlı konumda olan ilçelerde 
ekonomik faaliyetler de gelişmiştir. Buna bağlı olarak bu ilçelere yapılan göçler buralardaki nüfus 
yoğunluğunu artırmıştır.

NÜFUS DağIlIşInI Etkİleyen Faktörler 

171.116

239.324

163.223
16.530

161.562

104.507

35.957

44.410

20.291

41.13528.182
171.381

39.790

108.981

54.660

15.247
13.337

?
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İlimizde genel olarak sıcak-
lığın daha elverişli olduğu 
ovalarda nüfus yoğunluğu 
fazladır. Buna karşılık kışların 
daha sert geçtiği karasal iklim 
alanlarında nüfus yoğunluğu 
azdır.

İlimizde Nüfusun Dağılışını Etkileyen Doğal Faktörler
İklim

Su Kaynakları
Su yaşamın temel ihtiyaçlarından biridir. İlimizde suyun bol olduğu 
yerlerde nüfus daha yoğundur. 

Yer Şekilleri 
İlimizde yüksek ve engebeli alanlarda ulaşım zor, ekonomik faaliyet 
alanları kısıtlı olduğu için nüfus azdır. Buna karşılık yüksekliği fazla 
olmayan düzlüklerde nüfus daha yoğundur.

İlimizde gür ormanların bu-
lunduğu alanlarda insanların 
yerleşmesi ve çeşitli faaliyetler-
de bulunması zordur. Demirci 
ve çevresinde nüfusun seyrek 
olmasında ormanların geniş yer 
kaplaması etkili olmuştur.

Bitki Örtüsü
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İlimizde Nüfusun Dağılışını Etkileyen Beşerî Faktörler

Ulaşım
Önemli ve işlek yollar üzerin-
de bulunan ilçelerimiz daha 
çok gelişmiştir. Bu özellikteki 
ilçelerimizde nüfus yoğunluğu 
fazladır. 

Sosyal ve Kültürel Etkenler
Yükseköğretim ve diğer eğitim 
kurumları; sinema ve tiyatro gibi 
kültürel faaliyetler; spor, sergi 
ve fuar organizasyonları ile 
hastaneler Manisa’nın nüfus yo-
ğunluğunu artıran diğer etken-
lerdir. Kalabalık nüfusa sahip, 
ticaretin canlı olduğu bu mer-
kezlerin gelişmesinde sosyal ve 
kültürel faaliyetler de önemli rol 
oynamaktadır. 

Turizm
Turizm giderek gelişen önemli 
bir ekonomik faaliyettir. Hizmet 
sektöründe çalışanlara iş imkâ-
nı sağlar ve ticareti canlandırır. 
Bu nedenle turizmin yoğunlaştı-
ğı ilçelerimizde nüfus fazladır. 

Tarım
İnsanların en eski ekonomik fa-
aliyetlerinden biri tarımdır. İklim 
şartlarının uygun olduğu, yılda 
birden fazla ürün alınan ve çok 
çeşitli ürünlerin yetiştiği ilimiz 
ovalarında nüfus yoğundur.

Yer Altı Kaynakları
İlimizde işletmeye açılan maden 
yatakları ve enerji kaynaklarının 
bulunduğu yerlerde iş imkânları 
fazladır. 

Sanayi
Sanayi tesislerinin çok olduğu 
yerlerde iş imkânları da çok-
tur. Bu durum sanayileşmiş 
alanların göç almasına neden 
olur. Merkez ilçelerde bulunan 
sanayi tesisleri bu yerlerin ka-
labalık nüfuslu olmasına neden 
olmuştur. 
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Şehrimiz hem göç almakta hem göç vermektedir. 2017-2018 döneminde Manisa 39.056 kişi göç vermiş, aynı dönemde 41.189 kişi de şehrimi-
ze göç etmiştir. Manisa’nın en çok göç aldığı 10 il incelendiğinde bu illerin ortak özelliklerinin Batı’da yer almaları, Manisa’nın yakın çevresinde 
bulunmaları ve birçoğunun büyükşehir olması dikkat çeker. Manisa; kendisine uzak olan Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu gibi bölgeler-
den fazla göç almamaktadır. Bu durum, ilimizin ekonomik koşullar ve sosyal olanaklar yönünden henüz bir çekim merkezi hâline gelemediğinin 
göstergesidir. İzmir-Manisa arasındaki yoğun göç alışverişi ilimiz açısından önemlidir. Manisa, İzmir’den yoğun olarak göç alırken aynı zamanda 
İzmir’e yoğun biçimde göç vermektedir.

Sizce insanlar yaşadıkları yeri neden değiştirmek isterler? Bu konudaki düşüncelerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Göçler

?
Manisa’nın En Çok Göç 

Aldığı İller                                        
Manisa’nın En Çok Göç 

Verdiği İller

Ankara: 1509                                                                         Ankara: 1538

Antalya: 1046                                                                        Antalya: 1161

Aydın: 1348                                                                            Aydın: 1479

Balıkesir: 2008                                                                         Balıkesir: 2351

Bursa: 1094                                                                              Bursa: 1159

Denizli: 1118                                                                            Denizli: 1223

İstanbul: 3548                                                                          İstanbul: 3242

İzmir: 10327                                                                             İzmir: 9125

Uşak:1210                                                                                 Uşak: 1368

Kütahya: 943                                                                             Kütahya: 1271
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Manisa, ülkemizin afetler konusundaki genel özellikleriyle benzerlik göstermektedir. Özellikle etkin 
fay hatlarının üzerinde bulunmasından dolayı ilimizde can ve mal kaybına neden olan depremler 
meydana gelmektedir. Manisa’nın tamamı Manisa fay sistemi üzerinde bulunmaktadır. Gediz Gra-
beni içerisinde bulunan Manisa’da tarih boyunca birçok deprem yaşanmıştır.

DOĞAL AFETLER

Yaşadığınız çevrede görülen doğal afetler ile ilgili bilgi toplayarak bir poster çalışması hazırlayınız. Hazırla-
dığınız çalışmayı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Birinci derece deprem bölgesinde yer 
alan ilimizin aktif fay hatları

1. derece deprem bölgesi

3. derece deprem bölgesi
2. derece deprem bölgesi

4. derece deprem bölgesi
5. derece deprem bölgesiDepremDeprem
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Sel, Taşkın ve Şiddetli Yağışlar

Bir dere yatağındaki mevcut su 
miktarı, havzaya normalden fazla 
yağmur yağması veya havzadaki 
kar örtüsünün erimesi nedeniyle 
hızla artabilir. Bu suyun çoğala-
rak yatak çevresinde yaşayan 
canlılara, arazilere ve mal mülke 
zarar vermesi olayına “taşkın” 
denir. Taşkınlar, Manisa’da orta 
düzeyde sorun teşkil etmektedir.

Orman Yangınları

Orman yangınları; genellikle yaz 
mevsiminde hava sıcaklığının 
artması, yağışlı dönemlerde 
yıldırım düşmesi, insanların kasıt 
ve ihmali (anız yakma, yanan 
izmarit atma, piknik ateşi vb.) 
sonucu oluşur. Ülkemiz ormanla-
rının % 60’ı risk altındadır. İlimiz, 
orman yangınları bakımından 
ülkemizde en hassas bölgede 
yer almaktadır. 

Heyelan 

Dik yamaçlarda bulunan top-
rağın veya kayaçların aşağıya 
doğru hareket ederek kayması-
na heyelan denir. İlimizde fazla 
eğimli yamaçlar, tabakaların 
eğim doğrultusunda uzanması, 
killi toprakların varlığı, bol yağış, 
inşaat çalışmaları ve ormanların 
tahrip edilmesi sonucunda heye-
lan olayları görülmektedir.

Erozyon
İlimizin bitki örtüsü bakımından 
fakir ve eğimli yamaçlarında 
toprağın su, rüzgâr vb. etkilerle 
aşındırılarak başka yerlere ta-
şınması sonucu erozyon yaşan-
maktadır.

Kuraklık 

Kuraklık, yağışların azalması 
sonucu arazilerin ve su kaynak-
larının olumsuz etkilenmesine ve 
hidrolojik dengenin bozulmasına 
neden olur. 
Küresel ısınmanın ülkemizi de 
etkileyeceği, özellikle Akdeniz 
havzası içine giren ilimizde daha 
fazla hissedileceği öngörülmek-
tedir. Küresel ısınma ile birlikte 
tarımsal üretimde düşüş, ekono-
mik kayıplar, ekolojik dengenin 
bozulması ve sosyal yaşantı-
nın etkilenmesi kaçınılmazdır. 
Tarımsal kuraklığın etkilerini 
azaltmanın birincil adımı, erken 
uyarı sisteminin kurularak daha 
kuraklık başlamadan önlemler 
alınmasıdır. 
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EROZYON

SEL

DEPREM

KÜRESEL ISINMA

Doğal afetlerin zararlarından korunmak için bizlere düşen görevler nelerdir? 
Düşüncelerinizi aşağıda boş bırakılan yerlere yazınız.

?
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Sıcaklar ve kuraklık 
buğdayı etkiledi, ve-
rim yüzde 50 düştü. 
Manisa’da buğday 
hasadı başladı an-
cak verimin istenilen 
düzeyde olmadığı 
görüldü. Üreticiler 
yüzde 40, yüzde 50 
verim kaybı yaşandı-
ğını söylüyor. Nisan 
ayındaki sıcaklar 
nedeniyle buğdaylar 
cansız kaldı. Hava 

şartlarından dolayı 
çiftçiler mağdur 
oldu. Çiftçi oldukça 
zor bir yıl geçirdi. 
Nisan yağmurla-
rının olmaması 
nedeniyle ürün 
gelişemedi, başak-
ların içi boş kaldı. 
Rekolte kaybı var.
Çiftçiler “Buğday-
larda boy yok. 
Onun için saman 
da çıkmayacak. 

Yağışların denge-
sizliğinden verim 
kaybı çok yük-
sek oldu. Başak 
boyları çok kısa. 
Nisan yağmurla-
rının zamanında 
yağmamasından 
dolayı başaklar bü-
yüyemedi, saman 
sıkıntısı da yaşa-
nabilir.” dedi.

Sıcaklar ve kuraklık buğdayı etkiledi.

Manisa’daki Spil 
Dağı eteklerinde 
orman yangını çıktı. 
Ekipler yangına mü-
dahale ediyor.
Manisa’nın Yunu-
semre ilçesi sınır-
larındaki Ağlayan 
Kaya mevkisinde 
henüz belirleneme-
yen nedenle yangın 
çıktı.1 uçak, 4 heli-

Manisa’da Orman Yangını
kopter ve 8 arazöz 
yetkililerce yangın 
yerine yönlendirildi. 
Ekipler, yangının 
dağlık arazide 
yayılmasının önüne 
geçmek için mü-
dahaleye başladı. 
Yangın bir süre   
sonra kontrol altına 
alındı.

AFETLER İLİMİZİ SARSTIYANGIN
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Manisa, Saruhanoğulları döneminde beyliğin başkenti konumundadır. Bu dönemde beyliğin sınırları 
Alaşehir’den İzmir Körfezi’ne, Bergama’dan Turgutlu ve Kemaliye’nin güneyine kadar uzanmaktadır. 
Yöre, Saruhanoğulları Beyliği’nin Osmanlı hâkimiyetine girmesi ile merkezi Manisa olan “Saruhan 
Sancağı” olarak isimlendirilmiş ve Anadolu eyaletine (beylerbeyliğine) bağlanmıştır. 
Osmanlı hâkimiyetinde şehzade sancağı yapılan Saruhan’ı 1437-1595 yılları arasında şehzadeler 
yönetmiştir. 17. yüzyılda sancağın sınırlarında herhangi bir değişiklik olmamış ancak bazı nahiye-
lerin kazaya dönüştürülmesi ile kaza sayısı artmıştır. 1627 yılından sonra toprakları arpalık olarak 
verildiği için Saruhan sancağının yönetimi mütesellimlere (beylerbeyi veya sancak beyi vekili) 
geçmiştir.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İDARİ YAPI

16. yüzyılda Manisa sancağı, 
merkez kaza dışında on bir 
kazadan oluşmaktadır. Bunlar;  
Adala, Akhisar, Demirci, Gördek 
(Kapaklı), Gördes, Güzelhisar, 
Ilıca, Kayacık, Marmara, Mene-
men ve Nif kazalarıdır. Sanca-
ğın bir ucu Menemen vasıtasıy-
la Foçalara (Eski ve Yeni Foça) 
uzanıp denize açılmaktadır. Ma-
nisa merkez kazasında ise altı 
nahiye bulunmaktadır. Bunlar; 
Manisa, Canşa, Doğanhisarı, 
Palamut, Yengi ve Emlak’tır.

(Manisa 2007- Manisa Valiliği)

8080
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1833 yılında Kütahya’yı işgal eden Mısır ordusu kısa bir süre 
Manisa yöresine hâkim olmuştur. 1836 yılında Saruhan sancağı 
Anadolu eyaletinden alınıp Aydın eyaletine bağlanmıştır. 1845’te 
Aydın’dan ayrılıp Karesi ile birleştirilen Saruhan sancağı, iki yıl 
sonra yeniden Aydın’a bağlanarak bu durumunu 1922’ye kadar 
sürdürmüştür. 
1864 yılında eyalet sistemi kaldırılmış, vilayet sistemine geçilmiştir. 
1876’dan sonra mutasarrıflar (sancak yöneticisi) tarafından idare 
edilmeye başlanan Saruhan sancağı, 1922’de Millî Mücadele’nin 
kazanılması ile bağımsız bir sancak hâline getirilmiştir. 1923’te mu-
tasarrıflıkların vilayet sayılması üzerine Saruhan sancağı da vilayet 
olmuştur. 

1926 yılında, haberleşme ve resmî işlemlerde kolaylık sağlanması 
bakımından Saruhan ilinin adı Manisa olarak değiştirilmiştir. 
Manisa’nın yönetim yapısı Cumhuriyet’in ilanından 1953 yılına kadar 
korunmuştur. Bu dönemde merkez ilçe ile birlikte Akhisar, Alaşehir, 
Demirci, Gördes, Kırkağaç, Kula, Salihli, Soma ve Turgutlu Mani-
sa’nın ilçeleridir. Öncesinde bucak iken Selendi (1954), İnegöl adı 
kaldırılarak Sarıgöl (1957), Saruhanlı (1959), Ahmetli (1987), Mar-
mara adı kaldırılarak Gölmarmara (1987) ve Köprübaşı (1990) ilçe 
olmuş ve Manisa’nın diğer ilçeleri arasında yerlerini almıştır.
1877 yılında kurulan Manisa Belediyesi, 12.11.2012 tarihinde bü-
yükşehir statüsü kazanmıştır. Aynı tarihte merkezde kurulan Şeh-
zadeler ve Yunusemre ilçeleriyle birlikte günümüzde Manisa’nın 17 
ilçesi ve ilçelere bağlı 1088 mahallesi bulunmaktadır.  
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AHMETLİ
Ege Bölgesi’nin iç kısmında yer alan Ahmetli; doğusunda Salihli, batısında Turgutlu, kuzeyinde Gölmarmara 
ve Saruhanlı, güneyinde ise Ödemiş ilçeleri ile çevrilidir. İlçenin denizden yüksekliği 83 m, yüz ölçümü 297,59 
km²’dir. 23 mahallesi olan Ahmetli’nin, il merkezine uzaklığı 52 km olup nüfusu 16.530’dur. 

Ahmetli’ye kara yolu ve demir 
yolu ile doğrudan ulaşım müm-
kündür. İlçenin İç Anadolu’yu 
Ege’ye bağlayan D 300/E 96 
devlet kara yolu üzerinde kurulu 
olması nedeniyle ulaşım imkânları 
gelişmiştir. İlçeden her gün Mani-
sa’nın merkezine ve çevre ilçelere 
tarifeli otobüs seferleri düzenlen-
mektedir.

Tarihî Çakıcı Köprüsü, tarihî tren istasyonu, Dereköy ve Gümbürdek mesire alanları Ahmetli’nin doğal 
ve tarihî güzellikleri arasında yer alır.
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İLÇELERİMİZ

Ahmetli
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İlçe merkezi yerleşim yeri olarak Gediz Havzası’nda bulunmaktadır. Ahmetli sınırları içinde milattan öncesine ait bir yerleşim bölgesi tespit 
edilememiştir. Ancak ilçe genelinde eski mezar odalarını saklayan pek çok yığma tepe mevcuttur. Miletos [Miletos (Milet)] ve Ephesus’tan 
[Efesus (Efes)] başlayan, Anadolu’dan geçerek Mezopotamya’ya kadar giden “Kral Yolu” da Ahmetli’nin içinden geçmektedir. 
Manisa, 14. yüzyılın başlarında Saruhanoğulları tarafından Doğu Roma’dan (Bizans) alınmıştır. Zaman içinde Karacabey, Beyazıt ve Şehit 
Ahmetli isimlerini alan Ahmetli; Millî Mücadele Dönemi’nde 3 yıl kadar Yunan işgalinde kalmıştır. 6 Eylül 1922 tarihinde işgalden kurtarılan 
Ahmetli, Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı bir nahiye iken 10 Haziran 1987 tarihinde ilçe olmuştur.
Ahmetli’de ekonomi ağırlıklı olarak tarıma dayanır. Yetiştirilen ürünlerin arasında üzüm, tütün, zeytin, pamuk ve buğday ön plana çıkmaktadır.
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AKHİSAR
Akhisar, Ege Bölgesi’nin kuzeyinde aynı isimle bilinen ovada kurulmuştur. Doğusunda Gördes; güneyinde 
Gölmarmara; batısında Saruhanlı; kuzeyinde Kırkağaç, Soma ve Balıkesir’in Sındırgı ilçesi yer almaktadır. 
İlçenin denizden yüksekliği 106 m, yüz ölçümü 1.706,98 km²’dir. 109 mahallesi olan Akhisar’ın, il merkezi-
ne uzaklığı 48 km olup nüfusu 171.381’dir. 

Akhisar, İzmir-İstanbul (E 881) ve 
Bergama-Salihli (D 240-D 555)  
kara yolları üzerindedir. Çevre-
sindeki ilçeleri birbirine bağlayan 
konumu sayesinde Akhisar, ilimiz-
deki önemli ulaşım merkezlerin-
den biri durumundadır. Akhisar’a 
ayrıca demir yolu ile de ulaşım 
sağlanmaktadır. 

Hristiyanlığın ilk dönemlerinde inşa edilen Ege Bölgesi’ndeki yedi kiliseden birinin Thyateira (Tiyatera) Ki-
lisesi olması nedeni ile Akhisar, “inanç turizmi” açısından da önemli ziyaret merkezlerinden biridir. Akhisar 
Müzesi, Yeni Gülruh Sultan Camisi, Ulu Cami, Paşa Cami ve Hamamı, Tepe Mezarı, Çağlak Deresi Mesi-
re Alanı, Süleymanlı Çamlığı, Mecidiye Mahallesi Piknik Alanı ve Şahankaya Akhisar’daki doğal, tarihî ve 
turistik yerler arasındadır.
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Amazon komutanlarından Thyateira’nın adıyla kurulan Akhisar, MÖ 24 yılında büyük bir deprem sonucu yıkılmıştır. Doğu Roma imparatoru 
Constantin (Konstantin) döneminde -şimdiki istasyonla hastane arasına- beyaz bir kale yapılmasıyla birlikte Thyateira adı, Aspro (Aspro)-Kastro 
(Kastro) olmuştur. Aspro “ak”, Kastro “hisar” demektir. Akhisar; tarih içinde Lidya, Pers, Makedonya (Büyük İskender İmparatorluğu), Bergama, 
Roma ve Doğu Roma yönetimlerinde kalmıştır. 
1307 yılında Saruhanoğulları hâkimiyetine giren şehrin adı zamanla Akhisar’a dönüşmüştür. 1390 yılında Osmanlı topraklarına katılan Akhisar, 
1923’e kadar Saruhan sancağının kazası olarak yönetilmiştir.1919-1922 yılları arasında Yunan işgali altında kalan Akhisar, 6 Eylül 1922 tarihin-
de düşman işgalinden kurtarılmıştır.
Akhisar’ın başlıca geçim kaynakları tarım ve sanayidir. İlçe, yaklaşık 80.000 hektarlık tarım alanıyla çok büyük bir tarımsal potansiyele sahiptir. 
Birçok bitki türünün yetişmesine elverişli olan bu topraklarda en önemli endüstri bitkisi tütün ve zeytin iken tütün yerini son yıllarda zeytine bırak-
mıştır. 
Yaklaşık 12 milyon zeytin ağacı ile Akhisar, zeytinyağı ve sofralık zeytin üretiminde ülke genelinde önemli bir paya sahiptir. Yörede yetiştirilen di-
ğer tarım ürünleri çekirdeksiz üzüm, buğday, arpa, mısır, pamuk, baklagiller ve bahçe bitkileridir. İlçede zeytin, zeytinyağı, çırçır ve tütün işleme 
fabrikaları bulunmaktadır.
Akhisar Organize Sanayi Bölgesi ilçede sanayinin gelişmesi için önemli imkânlar sunar. Akhisar’da seramik ve kimya fabrikalarının yanı sıra Tür-
kiye’nin en büyük broyler (etlik piliç) ve yumurta üreten tesisleri bulunmaktadır. İlçede tekstil ve bazı gıda (helva, lokum) ürünlerinin üretimi de 
ileri düzeydedir. 
Günümüzde üzeri nakışlı minyatür faytonların (at arabalarının) özgün biçimde üretildiği birkaç yerden biri de Akhisar’dır. Akhisar köftesi, Akhisar-
lı girişimciler tarafından ülke düzeyinde bilinir bir marka hâline getirilmiştir. Çağlak Festivali Türkiye’nin en köklü ikinci festivalidir. 
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ALAŞEHİR
Alaşehir, Bozdağlar’ın kuzeye bakan yönünde üç tepeler üstüne kurulmuştur. Kuzey batısında Salihli, doğusun-
da Sarıgöl ve Uşak ilinin Eşme ilçesi, güneyinde Aydın’ın Nazilli ilçesi, kuzeyinde ise Kula ilçemiz yer almak-
tadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 189 m, yüz ölçümü 1.015,26 km²’dir. 87 mahallesi olan Alaşehir’in, il 
merkezine uzaklığı 109 km olup nüfusu 104.507’dir. 

İlçedeki Sarıkız Ilıcaları; romatizma, cilt ve sinir hastalıkları ile ruh ve beden sağlığına iyi gelmektedir. St. 
Jean (Sen Jen) Kilisesi, Alaşehir Surları, Şeyh Sinan Türbesi, Antik Tiyatro, Kurşunlu Han, Pazar Cami, 
Yağhane Camisi, Güdük Minare Camisi, Yıldırım Bayezid Camisi, Şeyh Sinan Camisi ilçenin tarihî ve 
turistik mekânları arasında yer alır.

Alaşehir’e ulaşım Kütahya, Ma-
nisa, Denizli ve Burdur illerinden 
geçen D 585 kara yolu ile sağ-
lanmaktadır. İlçe Ankara-İzmir 
kara yoluna 35 km mesafededir. 
Alaşehir’e ayrıca demir yolu ile de 
ulaşım mümkündür. 
 

86

Alaşehir



87

Sehrimiz Manisa.

Alaşehir, MÖ 150-138 yılları arasında Bergama kralının kardeşi II. Attalos Philadelphos (Attalos Filedelfos) tarafından kurulmuştur. Bu nedenle 
yerleşim biriminin ilk adı “kardeşseverlik” anlamındaki Philadelphia’dır (Filedelfiya). Şehir, Türklerin hâkimiyetine girinceye kadar Neocaesaria 
(Neokayeseriya) ve Philadelphia isimleri ile anılmıştır.
Romalılar zamanında daha da gelişen Philedelphia MS 40 yıllarında Hristiyanlığı kabul etmiştir. Dünyanın ilk yedi kilisesinden biri olan St. 
Jean (Sen Jen) [Hagios Joannes (Haciyos Yuannes)] Kilisesi bu dönemde inşa edilmiştir.  
Şehrin yönetimi,1081’den 14. yüzyıla kadar Doğu Roma ile Selçuklular arasında birkaç kez el değiştirmiştir. Philadelphia, 14. yüzyılın başların-
da önce Germiyanoğulları’nın, daha sonra da Aydınoğulları’nın hâkimiyetine girmiş, 1389 yılında Yıldırım Bayezid tarafından Osmanlı toprakla-
rına katılmıştır. Türk hâkimiyeti döneminde şehir; Alaşar, Alâşar, Alâşehir ve Alaşehir adlarıyla anılmaya başlanmıştır. 
İlçe 24 Haziran 1920 tarihinde Yunanların işgaline uğramış, 5 Eylül 1922 tarihinde ise işgalden kurtarılmıştır. Millî Mücadele Dönemi’nde işgal-
ci Yunanlara karşı başkaldıran ve bu amaçla Milis Teşkilatları kurarak direnen ilk şehirlerimizden biri de Alaşehir’dir. Millî Mücadele’ye destek 
vermek amacıyla 16 Ağustos 1919-25 Ağustos 1919 tarihleri arasında Alaşehir’de bölgesel bir kongre düzenlenmiştir.
Türkiye’nin en verimli ovalarından birine sahip olan ilçenin ekonomisi tarım, hayvancılık ve sanayiye dayalıdır. Yetiştirilen başlıca tarımsal 
ürünler; üzüm, tütün, pamuk, tahıl, armut ve zeytindir. Sultaniye üzümünün en çok ve kaliteli üretildiği yer Sarıgöl ile birlikte Alaşehir’dir. İlçe-
de üzüm ihracatı yapan birçok firma ve üzüm işletmesi, TARİŞ Üzüm Entegre Tesisleri ile Sarıkız Maden Suyu Fabrikası bulunur. Alaşehir; 
kurulan Gümrük Müdürlüğü, yeni tarımsal tahlil laboratuvarları ve dış ticaret şirketleri sayesinde yaş sebze ve meyve ihracatı konusunda Ege 
Bölgesi’nin en iddialı merkezlerinden biri hâline gelmiştir.
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DEMİRCİ
Demirci, Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu Bölümü’nde yer alır. Doğu ve kuzeydoğusunda Kütahya ilinin Simav 
ilçesi, kuzeyinde Balıkesir ilinin Sındırgı ilçesi, güneyinde Selendi ve Kula ilçeleri, batısında Gördes ve Köprübaşı 
ilçeleri yer almaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 850 m, yüz ölçümü 1.473,06 km²’dir. 101 mahallesi 
olan Demirci’nin, il merkezine uzaklığı 158 km olup nüfusu 41.135’tir. 

İlçe merkezinde bulunan Demirci Eğitim Fakültesi, birçok öğretmenin yetişmesine olanak sağlayan, köklü 
bir eğitim kurumudur. İcikler Kasabası yakınlarındaki Sidas Harabeleri, Delikliyar ve Fadıllı mağaraları,  
Güldürlek Mesire Alanı, Saray ve Hisarcık kaplıcaları ilçedeki tarihî, turistik ve doğal mekânlar arasında 
yer alır. 

İlçeye ulaşım kara yolu ile sağ-
lanmaktadır. Demirci’den başta 
İzmir olmak üzere Salihli, Manisa, 
Akhisar, Balıkesir, Sındırgı ve 
Simav gibi merkezlere her gün 
tarifeli otobüs seferleri düzenlen-
mektedir. Manisa’dan Demirci’ye 
en kısa ulaşım Turgutlu, Ahmetli, 
Salihli ve Köprübaşı güzergâhla-
rından sağlanmaktadır. 
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Demirci, eski çağlarda Lydia (Lidya) ile Mysia (Miysa) bölgesi arasındaki Demirci Dağı’nın batı eteklerinde kurulmuştur. Önce Hitit, Frig, Lidya, 
Pers, Makedonya ve Bergama devletlerinin daha sonra ise Doğu Roma İmparatorluğu’nun egemenliği altına girmiştir.
Saruhanoğulları, 1310 yılından sonra Demirci ve çevresini fethederek yörede Türk hâkimiyetini sağlamıştır. 1412’den itibaren Osmanlı yöne-
timine geçen Demirci, Yunan işgaline (1920) kadar Osmanlı egemenliğinde kalmıştır. Osmanlı Dönemi’nde Saruhan sancağına bağlı olarak 
1595 yılına kadar veliaht şehzadeler tarafından yönetilmiştir. 18. yüzyıl ortalarında Demirci âyanların eline geçmiş, âyanlık yönetimi belediye 
yönetimi kurulana kadar devam etmiştir. Millî Mücadele Dönemi’nde “Akıncılar Bölgesi” olarak adlandırılan Demirci ve çevresi, Yunan işgaline 
karşı büyük bir direniş gerçekleştirmiştir. 
Demirci’nin en önemli geçim kaynağını el ve makine halısı imalatı oluşturur. İlçe merkezi dışındaki mahallelerde yaşayan halkın çoğunluğu ise 
geçimini tütünden ve tarıma dayalı diğer ürünlerden sağlamaktadır. Süt üreticiliği ve son yıllarda tavukçuluk faaliyetleri artmıştır. İlçede meyve 
üretimi de önemli yer tutmaktadır. Üretilen meyvelerin başında elma, kiraz, ayva, Antep fıstığı, hünnap ve Figani Efendi eriği gelmektedir. De-
mirci’de ayrıca yayla bağcılığı da yapılmaktadır. İlçe ekonomisine bir diğer katkı da feldispat madeni ile sağlanmaktadır.
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GÖLMARMARA
Manisa il merkezinin kuzeyinde yer alan Gölmarmara’nın batısında Saruhanlı, güneyinde Ahmetli, güney-
doğusunda Salihli, kuzeyinde Akhisar, kuzeydoğusunda Gördes ilçeleri yer almaktadır. Deniz seviyesinden 
yüksekliği 155 m, yüz ölçümü 288,34 km²’dir. 21 mahallesi olan Gölmarmara’nın, il merkezine uzaklığı 
66 km olup nüfusu 15.247’dir.

Şahuban Camisi, Halime Hatun Külliyesi, Marmara Gölü,  Akpınar Mesire Alanı ilçenin tarihî ve doğal 
güzellikleri arasında yer alır.

İlçeye ulaşım kara yolu ile sağlan-
maktadır. Gölmarmara’dan Mani-
sa, İzmir, Akhisar ve Salihli’ye her 
gün tarifeli otobüs seferleri düzen-
lenmektedir. 
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Gölmarmara sınırları içerisinde ilçenin tarihini belirleyecek herhangi bir kalıntıya rastlanmamıştır. İlk yerleşimin ne zaman kurulduğu bilinmemek-
le birlikte eski yerleşimin şimdiki gölün bulunduğu alan olduğu, sonradan şimdiki yerine taşındığı anlaşılmaktadır. 
Gölmarmara, Saruhanoğulları zamanında Türk hâkimiyetine girmiştir. Osmanlı Dönemi’nde Saruhan sancağına bağlı bir kaza merkezi iken 
1867 yılında Akhisar’a bağlanarak nahiye hâline getirilmiştir. 1920-1922 yılları arasında Yunan işgali altında kalmıştır. 1923 yılında bucak, 1987 
yılında ise ilçe olmuştur. İlçe, Gölmarmara adını yakınında bulunan göl ve mermer ocaklarından almıştır. Bir süre Gölmermere olarak anılan ilçe, 
zamanla dile daha kolay geldiği için Gölmarmara adını almıştır.  
Düzlük bir alanda bulunan Gölmarmara verimli topraklara sahiptir. Ekonominin tarıma dayandığı Gölmarmara’da pamuk, üzüm, kavun, karpuz, 
lahana, mısır, zeytin ve her türlü sebze yetiştirilmektedir. Son yıllarda zeytin ve bağ alanlarında artış görülmektedir. 
İlçe merkezine 12 km uzaklıktaki Marmara Gölü, Gölmarmara ile Salihli arasında yer alır. İlk çağlarda adı Gyges (Giges) olan Marmara Gölü, 
doğal bir set gölü olmasına rağmen yapay kanallar vasıtasıyla baraj gölü fonksiyonu kazanmıştır. Göl çevresinde 200’e yakın kuş çeşidi bulun-
maktadır. Gölde ayrıca sazan balığı üretimi yapılmaktadır. Marmara Gölü ve çevresi sulak alan olarak korunma altına alınmıştır.
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GÖRDES
Manisa il merkezinin kuzeydoğusunda yer alan Gördes’in, doğusunda Demirci ve Köprübaşı, güneyinde Salihli, 
batısında Akhisar ve Gölmarmara, kuzeyinde ise Balıkesir iline bağlı Sındırgı ilçesi yer almaktadır. Deniz sevi-
yesinden yüksekliği 650 m, yüz ölçümü 947,44 km²’dir. 64 mahallesi olan Gördes’in, il merkezine uzaklığı 
107 km olup nüfusu 28.182’dir.

Akhisar-Gördes kara yolu üzerinde bulunan Kocamurtluk Mesire Alanı, Pazar Camisi, Yağcı Emir Camisi, 
Çifte Hamam, Kalemoğlu Köyü Şelalesi Gördes’in doğal ve tarihî mekânları arasında yer alır. 

İlçeye ulaşım yalnızca kara yolu 
ile sağlanmaktadır. Gördes’ten 
Manisa, İzmir, Akhisar ve Salih-
li’ye her gün tarifeli otobüs sefer-
leri düzenlenmektedir. 
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Gördes’in ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Lidyalılar zamanında Julia Gordos (Julya Gordos) adıyla anılan Gördes, Lidya 
Krallığı’ndan sonra sırasıyla Pers, Makedon, Roma ve Doğu Roma egemenliğinde kalmıştır. 
Şehir Malazgirt Savaşı’ndan (1071) kısa bir süre sonra Türklerin eline geçmiş, 14. yüzyıl başlarında Saruhanoğulları’nın, Yıldırım Bayezid zama-
nında ise Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine girmiştir. Yabancı kaynaklarda Guerdez (Guerdez) olarak geçen Gördes’ten Evliya Çelebi “Gördes 
şehri Köritöz” olarak söz etmiştir. Halk arasında ise bölgeye ilk yerleşen “Kördost” adlı göçebelerin adının zamanla Gördes’e dönüştüğü ve 
bölgenin isminin buradan geldiği anlatılır.
Millî Mücadele Dönemi’nde on dört ay kadar Yunan işgalinde kalan ilçe 5 Eylül 1922 tarihinde kurtarılmıştır. 
23 Ocak 1940 tarihinde eski (aşağı) Gördes’te şiddetli bir toprak kayması olmuş, şehir 1954 yılında yeni (bugünkü) yerleşim yerine taşınmıştır.
Ekonominin büyük ölçüde tarıma dayalı olduğu Gördes’te buğday, arpa, üzüm, kiraz, zeytin, susam, tütün ve baklagiller üretilir. Tütün ekimi kota 
uygulaması nedeniyle azaltılmıştır. Bunun yerine yayla bağcılığının önemi artmış; kiraz ve Antep fıstığı gibi alternatif ürünlerin üretimine ağırlık 
verilmiştir. Hayvancılık, ormancılık ve halıcılık da ilçedeki yaygın geçim kaynaklarındandır. Gördes, yöreye özgü özellikler taşıyan halılarıyla 
ünlüdür. Halı üretiminin ilçeye turistik getirisi oldukça yüksektir.
Çok geniş bir kullanım alanı olan zeolit madeninin ülkemizde en çok bulunduğu yer Gördes’tir. İlçede ayrıca 300 bin ton kanıtlanmış rezerve 
sahip olan nikel metal içeriği bulunmuştur. Bu madeni işletmek amacıyla da bir nikel kobalt işletmesi faaliyet göstermektedir.
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KIRKAĞAÇ
Manisa il merkezinin kuzeybatısında Bakırçay Vadisi içinde yer alan Kırkağaç’ın kuzeyinde Savaştepe, güne-
yinde ve doğusunda Akhisar, batısında Soma, kuzeydoğusunda Balıkesir ilinin Sındırgı ilçesi yer alır. İlçe, Yunt 
Dağı’nın kendi adıyla anılan ovaya bakan eteklerinde kurulmuştur. Deniz seviyesinden yüksekliği 180 m, yüz 
ölçümü 549,4 km²’dir. 47 mahallesi olan Kırkağaç’ın, il merkezine uzaklığı 74 km olup nüfusu 39.790’dır. 

Büyük hiciv ustası Şair Eşref ve ünlü matematik bilgini Gelenbevî İsmail Efendi Kırkağaçlıdır. 6. Jandarma 
Alay Komutanlığı ilçede konuşlanmıştır. Kırkağaç’ta her yıl mayıs ayında Çam Festivali düzenlenmektedir. 
Çamlık yöresinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Şehzadeler Gençlik ve İzcilik Kampı faaliyet göster-
mektedir. Nakrason, Kalandos, Tibbe ve  Stratonikeia antik kentleri, Kaya Mezarları ve Çamlık Kırkağaç’ın 
tarihî, turistik ve doğal mekânları arasında yer alır.

Kırkağaç’a ulaşım kara ve demir 
yolu ile sağlanmaktadır. Akhi-
sar-Bergama yolu üzerinde yer 
alan Kırkağaç’tan her gün Akhi-
sar, Manisa, İzmir ve Soma’ya 
tarifeli otobüs seferleri düzenlen-
mektedir. 
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Kırkağaç, İlk Çağ’da Batı Anadolu’nun kuzeyinde “Mysia”(Miysa) olarak adlandırılan coğrafi bölgede yer almıştır. Yortan (bugünkü Bostancı) 
kazılarında MÖ 3000-2500 yılları arasında tarihlenen arkeolojik buluntular elde edilmiştir. Kırkağaç yakınlarında Nakrason [Nakrason (Ba-
kır-Harta yöresi)], Kalandos [Kalandos (Gelenbe)], Tibbe [Tibbe (İlyaslar)], Stratonikeia [Sıtratonikai (Siledik)] gibi antik yerleşimler bulunmak-
tadır. 
Kırkağaç,1300’lerin başında Karesioğulları Beyliği tarafından Türk hâkimiyetine alınmıştır. İlçe, Türk Kalbuz aşiretlerinden bir kısım halkın 
1350-1380 yılları arasında ilçenin güney batısındaki yamaca yerleşmeleri sonucu kurulmuştur. Rivayete göre kırk adet çadır halkından ibaret 
olan aşiret, 40 tane ağacın altına yerleştiği için o günden beri kasabanın adı Kırkağaç olarak kalmıştır.
Kırkağaç, Osmanlı Devleti’nin idari yapılanmasında önceleri Anadolu Beylerbeyliği’ne bağlı Hüdavendigar sancağının Tarhala kazası (bugün-
kü Soma Darkale) bünyesinde yer almıştır. Önceleri köy, sonraları bucak olan Kırkağaç 1861’de ilçe olmuştur.
Millî Mücadele Dönemi’nde 24 Haziran 1920 tarihinde işgal edilen ilçe, 12 Eylül 1922 tarihine kadar işgal altında kalmıştır.
Bakırçay sayesinde verimli tarım alanlarına sahip olan ilçede en önemli geçim kaynağı tarımdır. En çok yetiştirilen ürünler kavun, tütün, zey-
tin, domates, pamuk, üzüm ve baklagillerdir. Ülkemizde lezzetiyle ünlenmiş Kırkağaç kavunu Kırkağaç’ın en önemli tarım ürünüdür. İlçede her 
yıl ortalama 10-12 bin dönümlük alanda 30 bin tona yakın üretimi yapılan Kırkağaç kavunu 2008 yılında coğrafi işaretle yurt içinde tescillen-
miştir.
İlçede büyük çapta sanayi tesisi yoktur. Ancak çeşitli kapasitelerde mevsimlik olarak faaliyet gösteren zeytinyağı fabrikaları vardır. Kırkağaç 
çevresinde son yıllarda kurulan rüzgâr enerjisi santralleri, yenilenebilir ve çevreci üretim tesisleri olması bakımından yörenin ve ülkemizin 
geleceği adına büyük önem taşımaktadır.
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KÖPRÜBAŞI
Köprübaşı, Manisa il merkezinin kuzeydoğusunda, Salihli-Demirci kara yolu üzerindedir. Doğusunda Demir-
köprü Barajı ve Demirci, kuzey ve kuzeybatısında Gördes, güney ve güneybatısında ise Salihli yer alır. Deniz 
seviyesinden yüksekliği 250 m, yüz ölçümü 318,23km²’dir. 46 mahallesi olan Köprübaşı’nın, il merkezine 
uzaklığı 123 km olup nüfusu 13.347’dir. Nüfus ve yüz ölçümü bakımından Manisa’nın en küçük ilçesidir.

Demirköprü Baraj Gölü’nde ticari ve sportif amaçlı balıkçılık yapılmaktadır. Baraj Gölü çevresi piknik ve 
mesire alanı olarak da kullanılmaktadır.

İlçeye ulaşım kara yolu ile sağlan-
maktadır. Köprübaşı’ndan Mani-
sa, İzmir, Salihli ve Demirci’ye her 
gün tarifeli otobüs seferleri düzen-
lenmektedir. 
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Köprübaşı yöresinde bulunan kalıntılardan ilçenin Bakır ve Tunç devirlerini yaşadığı anlaşılmaktadır. İlçe çevresinde Hitit, Lidya, Pers ve Berga-
ma krallıklarının; Roma ve Doğu Roma’dan sonra ise Türklerin egemenliği başlamıştır. 
1310’dan 1412 yılına kadar Saruhanoğulları’nın hâkimiyetinde kalan yörede Osmanlı hâkimiyeti, Yunan işgalinin başladığı 1920 yılına kadar 
devam etmiştir. 
Demirköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin yapımı sırasında Borlu bucağı sakinlerinin bir kısmı 1958’de ilçenin bugünkü yerine taşınmış, 
böylelikle mevcut yerleşim başlamıştır. O yıllarda şu anki demir köprünün yerinde iki gözlü beton bir köprü olduğu ve ilçenin adının buradan 
geldiği bilinmektedir. Köprübaşı, daha önce Gördes’e bağlı bir bucak iken 1968’de belediye, 1990 yılında ise ilçe olmuştur.
İlçenin ekonomisi tarıma dayanmaktadır. Yetiştirilen ürünler arasında çilek, zeytin, haşhaş, üzüm, badem, nar, kayısı, buğday, arpa, tütün ve 
çeşitli sebzeler yer almaktadır.
İlçede kaliteli oniks mermerlerinin çıkarıldığı birçok işletme ve sıcak su kaynağının yanında ülkemizin en büyük ve kaliteli uranyum kaynakları 
bulunmaktadır.
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KULA
Kula; Manisa il merkezinin doğusunda, Uşak il sınırında yer alır. Etrafı tepelerle çevrili, çanak şeklinde vol-
kanik bir arazi üzerinde kurulmuş olan Kula’nın kuzeyinde Demirci ve Selendi, güneyinde Alaşehir, doğusun-
da Uşak’ın Eşme ilçesi, batısında ise Salihli vardır. Deniz seviyesinden yüksekliği 720 m, yüz ölçümü 918,41 
km²’dir.  60 mahallesi olan Kula’nın, il merkezine uzaklığı 118 km olup nüfusu 44.410’dur.

Kula inanç, kültür, doğa, sağlık ve kent turizmine uygun bir ilçedir. Birçok tarihî cami ve kilisenin bulun-
duğu Kula; Tabduk Emre ve Yunus Emre türbelerinden yarenlerine, yöresel yemeklerinden el sanatlarına 
kadar sayısız kültürel değere sahiptir. İlçe; peribacaları, bazalt sütunları, jeoparkı ve mağaraları ile doğa-
severlere farklı bir turizm alternatifi sunmaktadır. Emir Kaplıcaları Gediz Nehri’nin 5 km uzağındadır. Kula, 
mimari açıdan günümüze kadar bozulmadan gelebilmiş bir anıt kenttir. Dünya çapında üne sahip Kula 
evlerini görmek amacıyla her yıl binlerce kişi ilçeyi ziyaret etmektedir.  

Kula, Anadolu’yu Ege Bölgesi’ne 
bağlayan İzmir-Ankara D 300/E 
96 devlet kara yolu üzerinde yer 
alır. Bu nedenle kara yolu ula-
şım imkânları gelişmiştir. İlçeden 
demir yolu geçmemekle birlikte 
ilçeye en yakın tren istasyonları 
Alaşehir ve Salihli’dedir. 
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Kula civarındaki volkanik bölgeye Antik Dönem’de “Yanık Ülke” anlamına gelen “Katakekaumene” (Katakakuemene) adı verilmiştir. Katakeka-
umene’de üzüm bağları dışında her taraf çoraktır. Ovanın yüzü küllerle kaplanmıştır. Dağlık ve kayalık olan arazinin simsiyah oluşu buradaki 
yangınlara bağlanmıştır. Yörede Gediz Nehri’ne yakın yerlerde Thermai Theseos [Termai Tesos (Şehitlioğlu)], Tabala [Tabala (Güvercinlik)] ve 
Satala [Satala (Sandal)] gibi çok sayıda antik yerleşim bulunmaktadır.
Kula; tarih içinde Lidya, Pers, Roma, Doğu Roma ve Türkiye Selçuklu Devleti yönetimlerinde kaldıktan sonra Germiyanoğulları Beyliği’nin hâki-
miyetine girmiştir.  Germiyanoğlu beyi Süleyman Şah 1381’de Kütahya ve çevresini çeyiz olarak Osmanlılara verdikten sonra Kula’ya çekilerek 
burayı başkent yapmıştır. Süleyman Şah’ın ölümünden sonra Osmanlıların idaresine giren Kula, 1402 yılında tekrar Germiyanoğulları Beyliği’ne 
geçmiştir. Kula, Germiyanoğlu Yakup Bey’in 1428’de ölümünden sonra Kütahya sancağının bir kazası olarak yeniden Osmanlı idaresine katıl-
mıştır.1896’da ise Manisa sancağına bağlanmıştır. 
Millî Mücadele Dönemi’nde, Yunan kuvvetleri 28 Haziran 1920 tarihinde Kula’yı işgal etmiştir. 4 Eylül 1922’de Türk ordusu Kula’ya girmiş ve ilçe 
işgalden kurtarılmıştır.
Kula’da özellikle kırsal kesimde tarım ve hayvancılık en önemli gelir kaynağıdır.  Tütün, buğday, arpa, sebze, meyve ve zeytin yetiştirilen ürünler 
arasındadır. Dokumacılık, dericilik, ayakkabıcılık, leblebicilik ve halıcılık ilçede gelişmiş başlıca iş kollarıdır. İlçede çıkan ve Kula ismiyle iç ve dış 
pazarlarda tüketilen maden suyu önemli bir ekonomik değere sahiptir.
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SALİHLİ
Salihli, Manisa il merkezinin doğusunda yer alır. Doğusunda Alaşehir ve Kula; kuzeyinde Demirci, Köprübaşı 
ve Gördes; batısında Ahmetli; kuzeybatısında Gölmarmara; güneyinde ise İzmir’in Ödemiş ve Kiraz ilçeleri 
bulunmaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 111 m, yüz ölçümü 1.272,90 km²’dir. 102 mahallesi olan 
Salihli’nin, il merkezine uzaklığı 71 km olup nüfusu 161.562’dir.

Salihli, kültür ve inanç turizmi açısından ülkemizin önemli merkezlerinden biridir. Sardes Antik Kenti, Artemis 
Tapınağı, Bin Tepeler Tümülüsleri (Lidya Kral Mezarları), Hristiyanlığın ilk 7 kilisesinden biri ve Antik Çağ’ın 
en büyük sinagogu ilçede yer almaktadır. Sindel Mahallesi yakınlarında, 26 bin yıllık insan ve hayvan fosil 
ayak izleri bulunmaktadır. Su Uçtu Şelalesi, Adala Kanyonu, Attalos At Çiftliği, Kız Köprüsü, Seyir Tepe, 
Gökköy, Tekelioğlu köyü, Kurşunlu Kaplıcaları ve Piknik Alanı, Sart Çamur Kaplıcaları ilçedeki diğer doğal ve 
turistik yerler arasındadır. Salihli’de her yıl Adala Şeftali Şenliği, Geleneksel Deve Güreşi Festivali ve SET-
MOG Motosiklet Festivali düzenlemektedir.
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Coğrafi konumu ve arazi yapısı-
nın uygunluğu nedeniyle Salihli, 
gerek kendine bağlı yerleşimlerle 
gerekse komşu il ve ilçelerle güçlü 
bir ulaşım ağına sahiptir. Kent dışı 
ulaşımda İzmir-Ankara D 300/E 
96 devlet kara yolu işlek bir ana 
yoldur. İlçe demir yolu ulaşımına 
da sahiptir. Manisa’dan Salihli’ye 
ulaşan demir yolu yörenin geliş-
mesinde önemli bir rol oynamıştır. 
Salihli-Akhisar yolu Balıkesir ve 
İstanbul’a, Salihli-Alaşehir yolu ise 
Denizli ve Aydın’a ulaşımı sağlar.

Salihlli
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Yöre tarihinin çok eskilere dayandığı, Sindel ve Çarıklar köyleri civarında bulunan ayak izlerinden anlaşılmaktadır. Bilinen en eski yerleşim, Salih-
li’nin 7 km batısında yer alan Sardes’tir (Sart). Sardes; Gediz havzasında, Sardes Çayı kıyısında ve Bozdağ´ın batısındaki tepelerin kuzey yamaç-
larında kurulmuştur.  Hititler döneminde Sardes´in de içinde bulunduğu bölge Assuwa (Asuva) olarak bilinmektedir. Özellikle MÖ 7 ve 6. yüzyıllarda 
büyük gelişme gösteren Sardes, Lidya Devleti’nin başkenti olmuştur. MÖ 547 yılına kadar Lidya hâkimiyetinde olan bu bölge; sırasıyla Persler, 
Makedonya İmparatorluğu, Bergama Krallığı, Roma ve Doğu Roma’nın egemenliğinde kalmıştır. 
Sardes, Selçuklu hâkimiyetinden sonra (1075) Sart diye anılmaya başlanmıştır. 1098’de Haçlıların desteği ile tekrar Doğu Roma İmparatorluğu’nun 
eline geçmiştir. 1300’lerin başında Saruhanoğulları’nın, 1400’de ise Osmanlı Devleti’nin yönetimine giren Sart, Aydın sancağına bağlı bir kaza 
olmuştur. O tarihlerde Sart kazasına bağlı bir köy olan şimdiki ilçe merkezi; Veled-i Salih (Salihoğlu) adıyla anılmış, 18. yüzyıl başlarında kasaba, 
1872’de ise Saruhan sancağına bağlı bir kaza olmuştur. 
Millî Mücadele Dönemi’nde, Yunanlar tarafından 24 Haziran 1920’de işgal edilen Salihli, 5 Eylül 1922 tarihinde işgalden kurtarılmıştır.
İlçe ekonomisi tarım, toprak sanayisi, seracılık, dericilik ve ticarete dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri üzüm, zeytin, pamuk, hububat, tütün, meyve, 
sebze ve çeşitli ağaç fidanlarıdır. Ayrıca Salihli’nin dünyaca ünlü kirazı pek çok ülkeye ihraç edilmektedir. Hayvancılık da ekonomik açıdan önemli 
bir gelir kaynağıdır. Marmara Gölü’nde ve Demirköprü Barajı’nda balık üretimi yapılmaktadır. 
Organize Sanayi Bölgesi’ne sahip olan ilçede tuğla, kiremit, kimya, gıda-konserve, pamuk ipliği ve dokuma, yem fabrikaları başlıca sanayi kuruluş-
larıdır. Salihli odun köftesi ve Salihli kirazı markalaşmış, önemli ekonomik değerlerdir.
İlçe topraklarında altın ve uranyum yatakları, jeotermal enerji kaynakları vardır. Jeotermal enerji, konut ve seraların ısıtılmasında kullanılmaktadır.
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SARIGÖL
Sarıgöl; Ege Bölgesi’nde Manisa il merkezinin güneydoğusunda, Gediz Ovası’nın son bölümünde, Manisa-Denizli 
kara yolunun üzerinde bulunur. Batıda Alaşehir, güneydoğuda Denizli’nin Güney ve Buldan, doğuda Uşak’ın Eşme, 
güneybatıda ise Aydın’ın Kuyucak ve Nazilli ilçeleriyle komşudur. Deniz seviyesinden yüksekliği 320 m, 
yüz ölçümü 356,99 km²’dir. 35 mahallesi olan Sarıgöl’ün, il merkezine uzaklığı 128 km olup nüfusu 35.957’dir. 

Sarıgöl Geleneksel Sultani Üzüm Festivali her yıl eylül ayında düzenlenmektedir. Sarıgöl Asar Yaylası ve 
Mesire Alanı, Afşar Barajı ve Mesire Yeri doğaseverlerin ilçede tercih ettiği yerler arasındadır.

D 585 kara yolu üzerinde bulunan 
Sarıgöl’den il merkezine, çevre 
ilçe ve illere tarifeli otobüs sefer-
leri bulunmaktadır. Alaşehir tren 
istasyonu Sarıgöl’e 23 km mesa-
fededir.
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Sarıgöl, Ege Bölgesi’nin en eski yerleşim yerlerinden biridir. Tarihî kalıntılar ve kitabeler, ilçenin Lidya ve İyon egemenliğinde kaldığını göster-
mektedir. Bölgede Roma ve Doğu Roma devletleri de hâkimiyet kurmuştur. 14. yüzyıl başlarında Türklerin hâkimiyetine giren ilçe Yıldırım Baye-
zid Dönemi’nde Osmanlı topraklarına katılmıştır (1393). İlçenin bu dönemdeki adı İnegöl’dür. 
Halk arasındaki bir rivayete göre Yıldırım Bayezid Sarıgöl ve çevresine yüksek bir yerden bakarken “Burası neresi?” diye sormuş, komutanları 
ise kendisine “Attan in de gör.” demişlerdir. “İn de gör.” ifadesi ise zamanla “İnegöl”e dönüşmüştür. Bir başka rivayete göre ise Yıldırım Bayezid 
burası için “Tıpkı İnegöl.” (Bursa-İnegöl) demiş ve yörenin adı İnegöl olarak kalmıştır. İnegöl’ü, Bursa İnegöl’den ayırt etmek için “İnegölü Aydın” 
yani “Aydın’ın İnegöl’ü” adlandırması yapılmıştır.
Uzun yıllar Osmanlı Devleti’nin Aydın sancağına bağlı olan İnegöl (Sarıgöl) ve çevresi, 1876’dan sonra Alaşehir ilçesine bağlı bir köy, 1912’den 
sonra ise nahiye olmuştur. 
25 Haziran 1920 tarihinde Yunan işgaline uğrayan İnegöl (Sarıgöl), 4 Eylül 1922 tarihinde işgalden kurtarılmıştır. Osmanlı Dönemi’nde kullanılan 
İnegöl adı 1938 yılında Sarıgöl olarak değiştirilmiş ve Sarıgöl 1957’de ilçe olmuştur. 
İlçe ekonomisi tarıma dayalı olup nüfusun büyük çoğunluğu ziraatla geçinir. Sarıgöl’de en çok üzüm ve tütün üretimi yapılmaktadır. Sarıgöl, 
adını dünyaca ünlü sofralık çekirdeksiz sultaniye üzümü ile duyurmaktadır. Üzüm ve tütün dışında arpa, buğday, kiraz, zeytin, çeşitli sebze ve 
meyveler üretilmektedir. Alaşehir ile birlikte Ege’nin önemli kestane üretim merkezlerinden biri de Sarıgöl’dür. İlçede sanayi gelişmemiştir.
Sarıgöl ilçesine bağlı mahallelerde kadınların evlerde dokuduğu el emeği göz nuru kilimler, başta Amerika olmak üzere farklı ülkelere ihraç edilmektedir.
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SARUHANLI
Manisa il merkezinin kuzeydoğusunda yer alan Saruhanlı’nın, batısında Yunusemre; doğu ve kuzeydoğusun-
da Akhisar ve Gölmarmara, kuzeybatısında İzmir’in Kınık ilçesi, güneyinde Turgutlu ve Ahmetli ile güneyba-
tısında Şehzadeler ilçesi bulunmaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 43 m, yüz ölçümü 839,37 km²’dir. 50 
mahallesi olan Saruhanlı’nın, il merkezine uzaklığı 17 km olup nüfusu 54.660’tır. Saruhanlı, Manisa’nın il 
merkezine en yakın olan ilçesidir.

Aydınlar Mahallesi sınırları içinde bulunan Tepegöl ve ilçe merkezindeki Nifli Kemal Parkı ilçedeki doğal 
güzellikler arasında yer alır. İlçede her yıl eylül ayında Altın Üzüm Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmek-
tedir.

E 881/D 565 İstanbul-İzmir kara 
yolunun, içinden geçmesi ne-
deniyle kuzey ve güney yönün-
deki ulaşımlar kara yolu ile çok 
kolaydır. Bandırma ve Ankara 
hatlı demir yolu da Saruhanlı’dan 
geçmektedir.
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14. yüzyılda Saruhanoğulları Beyliği’nin hâkimiyetinde bulunan ilçe, ismini bu beylikten almıştır. Saruhanlı, 17. yüzyıl başlarında Belen nahiye-
sine bağlı bir köy olarak kurulmuştur.
1918 yılında 150 haneli bir köy olarak görülen Saruhanlı, 30 Mayıs 1919’da Yunan ordusu tarafından işgal edilmiş ve 7 Eylül 1922 tarihinde 
düşman işgalinden kurtarılmıştır. Topraklarının verimli olması nedeniyle sürekli göç alan Saruhanlı’ya Millî Mücadele Dönemi’nden sonra gelen 
Balkan Türkleri de yerleştirilmiştir. 
Saruhanlı 1945 yılında merkez ilçeye bağlı bucak hâline gelmiştir. 1953’te Yılmaz köyü ile birleştirilerek belediye teşkilatı kurulmuş ve 1959 
yılında ise ilçe olmuştur.
Saruhanlı ekonomisi tarıma dayalı olup nüfusun % 80’i tarımla uğraşmaktadır. Mera alanlarının dar olması nedeniyle hayvancılık pek gelişme-
miştir. Üzüm, zeytin, tütün, buğday, mısır ve çeşitli sebzeler ekili dikili alanların büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Türkiye’deki kuru üzümün 
yaklaşık %13’ü Saruhanlı’da üretilmektedir. İlçe son yıllarda tarıma dayalı sanayi kollarında önemli gelişmeler göstermiştir. Kuru domates 
işleme, konserve, zeytinyağı, zeytin işleme ve paketleme fabrikaları kurulmuştur. Ayrıca ilçede tavuk, yumurta ve yem üreten tesisler de bulun-
maktadır.
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SELENDİ
Selendi; Manisa il merkezinin doğusunda, Kıyı Ege Bölümü’nden İç Ege Bölümü’ne geçiş alanında, Uşak il sınırında 
yer almaktadır. Batı ve kuzeybatısında Demirci, güneybatısında Kula, doğu ve güneydoğusunda Uşak ili ve Eşme 
ilçesi, kuzeydoğusunda ise Kütahya’nın Simav ve Pazarlar ilçesi bulunmaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 
525 m, yüz ölçümü 700,97 km²’dir. 57 mahallesi olan Selendi’nin, il merkezine uzaklığı 155 km olup 
nüfusu 20.291’dir. 

Turizm potansiyeli oldukça az olan ilçede Terziler Mahallesi’ne 3 km uzaklıkta bulunan Yelimere Kanyon-
ları ve Eski Cami görülmeye değer yerler arasındadır. Yeni bulunan kitabeye göre ilçede Helenistik Dö-
nem’de Bergama Krallığı’na bağlı Mokada ve Mokseion isimli iki antik şehir bulunmaktadır. Karaselendi 
Mahallesi’ndeki bu antik kentlerde arkeolojik kazıların başlaması için planlamalar yapılmaktadır.

İzmir-Ankara kara yolunun Ku-
la-Uşak hattı arasından 16 km 
içeride bulunan Selendi’ye ula-
şım kara yolu ile sağlanmaktadır. 
Her gün il merkezine, çevre ilçe 
ve illere tarifeli otobüs seferleri 
düzenlenmektedir.
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Selendi, 1282 yılına kadar “Slandos” (Sılandos) adıyla anılmıştır. Lidyalıların MÖ 7. yüzyılda Perslere yenilmesi üzerine Slandos büyük yıkımlar 
görmüş ve Pers hâkimiyetine girmiştir. Ardından sırasıyla Makedonya İmparatorluğu, Bergama Krallığı, Roma ve Doğu Roma imparatorlukları-
nın hâkimiyeti altında kalmıştır.
1282’de Germiyanoğulları Beyliği tarafından Türk hâkimiyetine geçirilen Slandos, bu tarihten itibaren Selendi olarak anılmaya başlanmış ve 15. 
yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin yönetimine girmiştir. 1778 yılına kadar Manisa sancağının bir kazası iken bu tarihten sonra Kula’ya bağlı 
bir nahiye olmuştur. 
Selendi, Millî Mücadele Dönemi’nde, 27 Temmuz 1920’de Yunan işgaline uğramıştır. Yöre halkı bu dönemde İhsanoğlu Mehmet Efe komutasın-
da Kuvayımillîye birliklerine katılmıştır. 3 Eylül 1922 tarihinde işgalden kurtarılan Selendi, Cumhuriyet Dönemi’nde Kula ilçesine bağlı bir nahiye 
iken 1954 yılında Manisa’nın ilçeleri arasındaki yerini almıştır.
Selendi’nin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. İlçede tütün, zeytin, kiraz, Antep fıstığı, buğday, arpa, baklagiller, sebze ve meyve yetiş-
tirilmektedir. Ayrıca kümes hayvancılığı ve yayla bağcılığı da gelişmektedir. İlçe topraklarında bakır, kurşun ve çinko yatakları vardır. Sanayisi 
yok denecek kadar az olmakla beraber Selendi’de küçük atölyeler  şeklinde demir doğrama, giyim ve mandıra işletmeleri bulunmaktadır.  İlçeye 
bağlı mahallelerde el dokuması halı ve kilim üretimi yaygın olarak yapılmaktadır. Yörük kültürünün simgesi olan “kertme kilimleri” ünlüdür.
Selendi’de Yörük kültürünün ve hayvancılığın etkisi ile çok eski tarihlerden bu yana cirit oyunları oynanmaktadır. Ata binmeye meraklı olan Se-
lendi halkı, düğün ve bayramlarını atlı oyunlarla süslemektedir. 3 Eylül’de düzenlenen Kurtuluş Şenlikleri’nde Cirit Festivali yapılmaktadır.
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Attalos’un krallığının 15. yı-
lında  Mokada ve  Mokseion 
halkları tarafından yaptırılan 
onurlandırma yazıtı
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SOMA
Soma Manisa il merkezinin kuzeyinde, Bakırçay Vadisi içinde yer alır. Kuzeyinde Balıkesir’in Savaştepe ve 
İvrindi ilçeleri, güneyinde Akhisar, doğusunda Kırkağaç, batısında ise İzmir’in Kınık ve Bergama ilçeleri bulun-
maktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 200 m, yüz ölçümü 838,87 km²’dir. 71 mahallesi olan Soma’nın, il 
merkezine uzaklığı 87km olup nüfusu 108.981’dir. 

Tarihî önemi olan Darkale köyü, Menteşe Termal Kaplıcaları, Sevişler Baraj Gölü ve mesire alanları, Dam-
gacı Camisi, Hızırbey Camisi Soma’da görülmesi gereken yerler arasındadır. İlçede her yıl eylül ayında 
Karaelmas Gençlik Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmektedir. 

Soma; Kırkağaç-Kınık-Savaştepe 
kara yollarının kavşak noktasında 
olup Bergama-Akhisar kara yolu 
ile İzmir-Bandırma demir yolu 
üzerindedir. Soma’dan il merke-
zine, çevre ilçe ve illere tarifeli 
otobüs ve tren seferleri ile ulaşım 
sağlanmaktadır.
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Soma kasabasının kuruluş yerinin Darkale (Tarhala) köyü yakınlarında olduğu, yerleşimin zamanla Darkale’ye ve oradan da günümüz ilçe mer-
kezinde yer alan Yassıtepe’ye doğru kaydığı düşünülmektedir. Bir söylentiye göre “Sumak” adlı bir yerleşim biriminde yaşayan halk, şiddetli bir 
deprem sonrasında şu an bulundukları alana taşınmışlar ve buraya da Soma adını vermişlerdir. 
Soma yöresine Hititler, Akalar, Lidyalılar, Persler, Makedonyalılar, Bergama Krallığı, Roma ve Doğu Roma imparatorlukları hâkim olmuştur.
Türklerin Anadolu’ya girmesinin ardından Soma, 1194’te Anadolu Selçuklu (Türkiye Selçuklu) Devleti’nin topraklarına dâhil olmuştur. 1261’de 
Doğu Roma, 1300’lü yıllarda ise Karesioğulları’nın yönetimine giren Soma yöresinde 1336’dan itibaren Osmanlı hâkimiyeti görülmeye başlan-
mıştır. Ankara Savaşı sonrasında Timur’un hâkimiyetine giren yöre, Sultan I. Murat tarafından kesin olarak Osmanlı topraklarına katılmıştır. 
Daha önce Tarhala kazasına bağlı bir köy olan şu anki yerleşim, 16. yüzyılda gelişerek kaza merkezi olmuştur. 24 Haziran 1920 tarihinde Yunan 
işgaline uğrayan Soma 13 Eylül 1922’de işgalden kurtarılmıştır.
İlçe ekonomisinin temelinde linyit işletmeciliği ve ona bağlı sektörler bulunmaktadır. Bölgede çok kaliteli linyit kömürü dışında çinko, kurşun, 
manyezit ve bor tuzu yatakları bulunmaktadır. Soma’da kurulu Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (ELİ) Türkiye’de satılabilir kömür ihtiyacının 
yaklaşık % 22’sini karşılamaktadır. Soma’da çıkarılan linyit kömürün büyük bir bölümü Soma Termik Santralleri kazanlarında yakılarak elektrik 
enerjisi elde edilmektedir. Termik santralin sıcak suları ile ilçedeki binlerce konutun ısınma ihtiyacı karşılanmaktadır.
Kömür havzaları nedeniyle Soma’da tarım alanları fazla bulunmamaktadır. Tütün, zeytin, buğday ve arpa en çok yetiştirilen tarım ürünleridir. Hay-
vancılık çok gelişmemiştir. Bazı mahallelerde arıcılık yapılmaktadır. Sevişler Baraj Gölü’nde balık üretme çiftlikleri ve kooperatifler kurulmuştur.
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ŞEHZADELER
İl merkezinde yer alan Şehzadeler ilçesi; batıda Yunusemre, kuzeyde Saruhanlı, doğuda Turgutlu, güneyde ise 
İzmir’in Kemalpaşa ilçesi ile komşudur. Deniz seviyesinden yüksekliği 71 m, yüz ölçümü yaklaşık 515 km²’dir. 
65 mahallesi olan ilçenin nüfusu 171.116’dır. 

Şehzadeler, daha çok eski Manisa yerleşim bölgesinde konumlandığı için Hükûmet Konağı ve tarihî yapı-
lar yoğunlukla bu ilçemizin sınırları içindedir. Spil Dağı Millî Parkı, Akpınar Mesire Alanı, Ulu Park, Şehza-
deler Parkı, Kybele (Kibele) Kaya Kabartması, Manisa Kalesi, İl Halk Kütüphanesi (Kitapsaray), Yeni Han, 
Kurşunlu Han, Rum Mehmet Paşa Bedesteni, Mevlevihane, Ulu Cami, Sultan Camisi, Muradiye Camisi, 
Hatuniye Camisi, Dilşikar Hatun Camisi ve külliyeleri, 22 Sultanlar ve Saruhan Bey türbeleri başta olmak 
üzere pek çok eser ilçenin tarihî, turistik ve doğal güzellikleri arasındadır. 

E 881 İzmir-İstanbul ve D 250 
Menemen-Turgutlu yolları ilçeden 
geçmektedir. Manisa Şehirler 
Arası Otobüs Terminali ve Mani-
sa Garı da Şehzadeler ilçesinde 
bulunmaktadır. 
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Şehzadeler, 06.12.2012 tarihinde Manisa’nın büyükşehir olmasıyla birlikte il merkezinde kurulan iki merkez ilçeden biridir. Eski merkez ilçenin 
doğu kesimleri Şehzadeler ilçesi sınırları içinde kalmıştır. Osmanlı Devleti Dönemi’nde Manisa’nın şehzade sancağı olması ve pek çok şehzade-
nin burada sancak beyliği yapmasından dolayı ilçeye “Şehzadeler” adı verilmiştir.
Ekonomisi tarım ve ticarete dayalı olan Şehzadeler ilçesinin çeşitli mahallelerinde mobilya, ayakkabı, üzüm işletme ve çırçır fabrikaları yer al-
maktadır. Üzüm, mısır, zeytin, kiraz, şeftali, çeşitli meyve ve sebzeler en çok yetiştirilen ürünler arasındadır. Ülkemizde turfanda kiraz hasadı her 
yıl ilk olarak Şehzadeler ilçesi Sancaklıbozköy Mahallesi’nde yapılır.
İlçede her yıl dünyanın en eski festivallerinden biri olan Manisa Mesir Macunu Festivali,  21 Mart günü başlayan bir program dâhilinde kutlan-
maktadır. Festival kapsamında Sultan Camisi ve çevresinden yapılan mesir macunu saçım töreni yerli ve yabancı pek çok turistin katılımı ile 
gerçekleşmektedir. 
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TURGUTLU
Manisa il merkezinin güneydoğusunda yer alan Turgutlu; doğusunda Ahmetli, kuzeybatısında Şehzadeler, 
batısında İzmir’in Kemalpaşa ilçesi, kuzeyinde Saruhanlı, güneyinde İzmir’in Ödemiş ve Bayındır ilçeleri ile 
çevrilidir. Deniz seviyesinden yüksekliği 78 m, yüz ölçümü 472,86 km²’dir. 61 mahallesi olan Turgutlu’nun, 
il merkezine uzaklığı 31 km olup nüfusu 163.223’tür.

Urganlı Kaplıcaları, Üzümcüler Konağı, Tatar Cami, Sinirli Köyü Cami, Ovacık Yaylası Piknik Alanı ve 
Asartepe Höyüğü ilçenin tarihî, turistik ve doğal mekânları arasında yer alır. 

İlçeye kara yolu ve demir yoluyla 
doğrudan ulaşım mümkündür. 
Turgutlu’nun güneyinde İzmir-An-
kara kara yolu, kuzeyinde ise 
Afyon-Uşak-İzmir demir yolu 
bulunmaktadır. Osmanlı Devleti 
Dönemi’nde İzmir-Aydın hattından 
sonra Anadolu’daki ikinci demir 
yolu hattı,1865’ te yapılan İz-
mir-Kasaba (Turgutlu) hattıdır.
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Turgutlu’nun eski dönemlerine ait bilgiler sınırlıdır. Yörede yapılan yüzey araştırmalarındaki buluntular, bölgenin tarihini MÖ 5 ve 4 bin yıllarına 
kadar çıkarmaktadır. Turgutlu’nun bulunduğu yöre ile ilgili ilk kesin bilgiler (MÖ 1200-680 yılları arasında) Trako Frigleri ve Ludu Prensleri Döne-
mi ile başlamaktadır. Yöre daha sonra sırasıyla Lidya Krallığı, Pers İmparatorluğu, Makedonya İmparatorluğu, Roma ve Doğu Roma imparator-
luklarının hâkimiyetine girmiştir. 
Turgutlu yöresinde1313 yılında Saruhanoğulları,1390 yılında Osmanlı hâkimiyeti başlamıştır. Turgutlu, Saruhanoğulları zamanında “Turudlu” 
adlı bir Türkmen aşireti tarafından kurulmuş ve bir görüşe göre Turgutlu adı Turudlu aşiretinden gelmiştir. Başka bir görüşe göre ise Turgutlu adı, 
İlk Çağ’da şimdiki Turgutlu yakınlarında kurulmuş Troketta (Tıroketta) şehrinin adının zamanla Turgut’a dönüşmesiyle oluşmuştur.
1610 yılında Turudlu’da (Turgutlu) pazar kurma kararı alınması, Turudlu’nun bir kasaba hâline gelişinin başlangıcı olmuştur. Bu dönemden 
itibaren Turudlu artık kasaba olarak anılmaya başlanmış ve “Turudlu” adı yerini Turgutlu’ya bırakmıştır.  1830 yılında kaza (ilçe) olan Turgutlu, 
Tanzimat Dönemi’nde “Kasaba-i Turgutlu” adıyla anılmıştır.
29 Mayıs 1919’da Yunan işgaline uğrayan kaza, 7 Eylül 1922 tarihinde işgalden kurtarılmıştır. Yunanlar kaçarken Bozkurt ve Küllük mahalleleri 
hariç, ilçe yerleşimini tümüyle yakmışlardır.
Ekonomisi tarımsal üretime ve toprak sanayisine dayalı olan ilçede üzüm, pamuk, tütün, zeytin, buğday ile sebze ve meyve yetiştirilmektedir. 
İlçede gelişen konserve sanayisi tarım alanında çeşitlilik sağlamıştır. Kiraz, erik, incir, şeftali; biber, salatalık ve domates üretimi ön plandadır. 
İlçede büyük ve küçükbaş hayvancılık ile arıcılık ve kümes hayvancılığı da yapılmaktadır.
Organize Sanayi Bölgesi’ne sahip olan ilçede tuğla, seramik ve gıda (konserve, salamura, salça, közleme vb.)  başta olmak üzere birçok farklı 
alanda fabrika bulunmaktadır. Ülkemizin tuğla ihtiyacının önemli bir bölümü buradaki fabrikalar tarafından karşılanmaktadır. Turgutlu tuğlası ülke 
çapında markalaşmıştır.
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YUNUSEMRE
İl merkezinde yer alan Yunusemre ilçesi; batıda İzmir’in Menemen ve Aliağa ilçeleri, doğuda Şehzadeler, 
güneyde İzmir’in Bornova ve Kemalpaşa  ilçeleri, kuzeyde yine İzmir’in Bergama ilçesi ile komşudur. Deniz 
seviyesinden yüksekliği 71 m, yüz ölçümü yaklaşık 823 km²’dir. 89 mahallesi olan ilçenin nüfusu 239.324’tür. 

Aigai (Ayigai) Antik Kenti, Manisa Müzesi, Ağlayan Kaya, Yoğurtçu Kalesi, Türkmen Şelalesi, Mesir Tabi-
at Parkı, Atatürk Kent Parkı, Süreyya Mesire Alanı, Gürle, Aynı Ali Camisi ve Türbesi, İvaz Paşa Camisi 
ve Lala Paşa Camisi, Kuvayımillîye Anıtı, Çanakkale Şehitler Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu ilçenin doğal, 
tarihî ve turistik mekânları arasında yer alır. Ayrıca ülkemizin önemli üniversiteleri arasında yer alan Celâl 
Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan VARANK yerleşkesi Yunusemre ilçemizin sınırları içindedir.

İlçeye kara yolu ve demir yolu ile 
doğrudan ulaşım mümkündür. 
E 881 İzmir-İstanbul ve D 250 
Menemen-Turgutlu yolları ilçeden 
geçmektedir. Ayrıca Yunt Dağı 
üzerinden kara yolu ile İzmir’in 
Aliağa ilçesi ve Yenişakran Ma-
hallesi’ne ulaşım sağlanabilmek-
tedir. 
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Yunusemre, 06.12.2012 tarihinde Manisa’nın büyükşehir olmasıyla birlikte il merkezinde Şehzadeler ilçesiyle birlikte kurulan iki merkez ilçeden 
biridir. Eski merkez ilçenin batı kesimleri Yunusemre ilçesi sınırları içinde kalmıştır. İlçe, ismini hayatının bir bölümünü Manisa topraklarında 
geçiren büyük halk ozanı Yunus Emre’den almıştır.
Yunusemre ilçesinin ekonomisi sanayi başta olmak üzere tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Üzüm, zeytin, tütün, Antep fıstığı, çilek, mısır, 
sebze ve meyve en çok yetiştirilen ürünler arasındadır. Yunt Dağı bölgesinde küçük ve büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır.   
Yunusemre ilçesi sınırları içinde yer alan Manisa Organize Sanayi Bölgesi; İzmir Limanı’na ve Adnan Menderes Havaalanı’na yakınlığı, gelişmiş 
demir yolu ve kara yolu ulaşımı, kalifiye ve ucuz iş gücüne sahip olması ile kısa zamanda yurt içi ve yurt dışı yatırımcılar tarafından tercih edilir 
hâle gelmiştir.  Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde yerli ve yabancı olmak üzere dünya ölçeğinde 200’ün üzerinde işletme üretim yapmakta ve 
100‘ü aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirilmektedir. Manisa Organize Sanayi Bölgesi, Çinli yatırımcılar tarafından dünyada yatırım yapılacak en iyi 
sanayi bölgesi ödülünü almıştır. 
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Manisa yöresinde insan topluluklarının varlığına dair ilk işaretler yaklaşık 26 bin yıl öncesine daya-
nır. Bu işaretler, Salihli Mahallesi’ndeki fosil ayak izleridir. Kırkağaç ilçesi Yortan Mahallesi’nde ise 
yaklaşık 5 bin yıl öncesine ait mezarlar bulunmuştur.
Manisa’nın kuzey ve kuzeydoğusundaki yerleşim yerlerinde ele geçirilen buluntular, MÖ 3 bin 
yılındaki yerleşimlerin kanıtları olarak görülmektedir. Günümüzde Saruhanlı ilçesinde yer alan 
Alibeyli, Lütfiye (Arpalı), Hacırahmanlı ve Halitpaşa mahallelerinde bulunan tarihî eserlerin MÖ 
4 bin yılına, Nuriye Mahallesi’ndeki siyah-cilalı buluntuların ise MÖ 5 bin yılına ait olduğu tahmin 
edilmektedir. 

MANİSA’NIN TARİHİ

Tarih Öncesi Dönemlerde Manisa Tarihî Dönemlerde Manisa
İlk Çağ’da Batı Anadolu’nun 
Lydia (Lidya) denilen kısmında 
yer alan Manisa’nın ne zaman 
ve nasıl kurulduğu kesin olarak 
bilinmemektedir. Bu dönemde 
yörede bulunan ilk yerleşimler, 
Hermessos [Hermesos (Gediz)] 
Vadisi’nde kurulmuş olan Tanta-
lis [Tantalis (Manisa)] ile Kaikos 
[Kayıkos (Bakırçay)] Vadisi’n-
de kurulmuş olan Thyateira’dır 
[Tiyatera (Akhisar)]. Günümüzde 
şehrimizin 7 km kadar doğusunda 
bulunan harabelerin Tantalis’in 
kurulduğu yerde olduğu düşünül-
mektedir. Bu şehrin MÖ 2 binlere 
kadar çıkan bir geçmişinin olduğu 
ileri sürülmektedir.
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Manisa, MÖ 1450-1200 yılları arasında Hititlerin hâki-
miyetinde kalmıştır. Spil Dağı’nın Akpınar mevkisine ait 
yamaçlarda bulunan Kybele (Kibele) Bereket Tanrıçası 
kabartması yöredeki Hititler zamanında yapılmıştır. 
Anadolu’ya gelen kavimler tarafından tahrip edilen Tantalis 
şehrinin yerine Frigler’in Sipylos (Sipilos) adlı bir yerleşim 
yeri kurdukları tahmin edilmektedir. MÖ 7. yüzyılda bu 
civarda ortaya çıkan ve Magnesia (Magnezya) adı verilen 
şehrin ise bunların yerini aldığı kabul edilmektedir. 
Bu dönemde Magnesia yakınlarında Yunanistan’dan ge-
len Aioller (Ayiyoller) tarafından kurulan bir diğer önemli 
şehir de Aigai’dir(Aygayi). Aigai, Batı Anadolu’da kuru-
lan12 Aiol kentinden biridir. Yunusemre ilçesi, Yunt Dağı 
Köseler Mahallesi yakınlarında yer almaktadır.
Magnesia bir süre Lidyalıların idaresinde kalmıştır. Lidya 
Krallığı’nın başkenti bugünkü Salihli yakınlarındaki Sar-
des (Sart) şehridir. Paktalos [Paktalos (Sart)] Çayı’ndan 
çıkarılan altın madenini işleyen Lidyalılar devlet güvence-
sinde tarihteki ilk parayı basmışlardır. Marmara Gölü’nün 
güneyinde, Gediz Ovası’nın kenarında, yaklaşık 90 kadar 
tümülüs içeren “Bin Tepeler”, diğer adıyla “Lidya Kral 
Mezarlığı” bu dönemden günümüze ulaşmıştır.Bili

yor 

musunuz?

 Manisa adına kaynaklık eden Magnesia sözcüğünün köke-
ni hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. Şehrin, Magnesia adını 
Yunanistan’dan gelerek bölgeye yerleşen Magnetlerden (Magnetler) 
aldığı kabul edilir. Başka bir görüşe göre Magnesia adının Sipylos’ta 
bulunan mıknatıs özellikli demir madeninden kaynaklandığı öne sü-
rülmektedir. Ünlü coğrafyacı Strabon (Sıtrabon), Sipylos’ta “magnetis 
taşı” bulunduğuna değinmiştir.
Magnesia adı; Türk hâkimiyeti ile birlikte zaman içinde “Mağnisiye”, 
“Mağnisa” ve  son olarak “Manisa” olarak değişmiştir. 

. .

Thyateira 

Kybele
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MÖ 546 yılında Lidyalıların Perslere yenilerek yıkılması üzerine yöre 
Pers hâkimiyetine geçmiştir. Pers hâkimiyeti döneminde bölge satrap-
lıklara (eyalet) ayrılarak yönetilmiştir. Bu dönemde Ephesos’tan (Efes)
başlayıp Sardes üzerinden Mezopotamya’ya kadar ulaşan “Kral Yolu” 
onarılarak yeniden düzenlenmiştir. Kral Yolu bölgede ticaretin gelişme-
sinde önemli rol oynamıştır. 
MÖ 334’te Trakya üzerinden Anadolu’ya geçen Büyük İskender, Pers 
ordularını yenerek bölgedeki Pers egemenliğine son vermiştir. Bu dö-
neme ait en önemli eser Sardes ören yerindeki Artemis Tapınağı’dır.

Büyük İskender’in ölümünden sonra imparatorluğu parçalanmış ve 
yöre Bergama Krallığı’nın hâkimiyetine girmiştir. Bu dönemde yörenin 
önemli kentlerinden Philadelphia’ya [Filedelfiya (Alaşehir)] ismini döne-
min krallarından II. Attalos Philadelphos (Attalos Filedelfos) vermiştir.

Salihli-Lidya-Artemis Tapınağı

Salihli-Sardes Antik Kenti
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MÖ 133 yılında Bergama Kralı III. Attalos’un vasiyeti ile Magnesia, 
Roma İmparatorluğu’nun hâkimiyetine girmiştir. Roma hâkimiyeti 
döneminde, MS 17’de bütün Gediz havzasını etkileyen şiddetli bir 
deprem meydana gelmiştir. Depremle bölgedeki Magnesia, Thyateira, 
Philadelphia ve Sardes gibi bütün yerleşimler büyük ölçüde yıkılmışsa 
da bu yerleşim alanları Roma İmparatoru Tiberius (Tiberyus) tarafın-
dan yeniden inşa edilmiştir. Bu dönemde bölgedeki üretim ve ticaret 
canlanmış, Gediz ve Bakırçay vadilerinde mevcut tarımsal ürünlere 
yeni çeşitler eklenmiştir.
Roma İmparatorluğu’nun MS 395 yılında ikiye ayrılması üzerine Mag-
nesia, Doğu Roma İmparatorluğu’na (Bizans) bağlanmıştır. Bu dönem-
de Batı Anadolu’daki önemli askerî üslerden biri hâline gelen şehrin, 
etrafı surlarla çevrilmiştir. Hristiyanlığın batıya doğru yayılmasında 
Magnesia, Philadelphia, Sardes ve Thyateira kentleri önemli rol oyna-
mıştır. Magnesia, Hristiyanlığı ilk benimseyen kentlerden biri olmuş ve 
piskoposluk merkezi hâline gelmiştir.
İstanbul’un 1204 yılında Latinler tarafından işgal edilmesi üzerine 
Bizans İmparatorluğu’nun merkezi İznik’e taşınmıştır. Bu dönemde 
İmparator Iannes Ducas Vatatzes (Yuhannes Dukas Vatatzes) otuz yılı 
aşkın bir süre Magnesia’da ikamet etmiştir. Bu sayede Magnesia eko-
nomik, sosyal ve stratejik açıdan Batı Anadolu’nun en önemli şehirle-
rinden biri hâline gelmiş ve imparatorluk merkezi görevini üstlenmiştir. 
Sardes (Sart), Philadelphia (Alaşehir), Thyateira (Akhisar) ve Magne-
sia (Manisa) Kalesi kalıntıları Doğu Roma İmparatorluğu zamanına 
aittir. 1261 yılında İstanbul Latinlerden geri alınınca Manisa önemini 
yitirmiştir.

Philadelphia Bin Tepeler (Lidya Kral Mezarları)
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1071 Malazgirt zaferinden son-
ra Anadolu Selçuklu Devleti (Tür-
kiye Selçuklu Devleti) ile Doğu 
Roma İmparatorluğu sınır hattının 
biraz gerisinde kalan Magne-
sia’nın durumunda 13. yüzyılın 
sonlarına kadar önemli bir deği-
şiklik olmamıştır.
13. yüzyılda Moğol baskısı ile 
Anadolu’ya gelen Türkmen beyle-
ri, Anadolu Selçuklu hükümdarları 
tarafından uçlarda Doğu Roma’ya 
karşı fetihlerle görevlendirilmiştir. 
Bu beylerden biri olan Alpagıoğlu 
Saruhan Bey, 1305’e doğru Mag-
nesia’nın etrafını ele geçirmeye 
başlamıştır. 1310’dan 1314’e 
kadar süren uzun bir ablukanın 
ardından şehir ele geçirilmiştir. 
Manisa’nın fetih tarihi ve nasıl ele 

geçirildiği hakkında kaynaklarda 
kesin bir bilgi yoktur. Bazı araş-
tırmacılara göre şehrin Türkler 
tarafından fethi 25 Ekim 1313’te 
gerçekleşmiştir. Halk arasındaki 
efsaneler Saruhan Bey’in şeh-
re Kırtık/Çaybaşı mevkisinden 
girdiğini belirtir. Fetih sonrası 
Magnesia, Saruhanoğulları Beyli-
ği’nin merkezi hâline getirilmiştir. 
Saruhan Bey, fethin sembolü 
olarak kale içinde Fetih (Kale ya 
da Hacet) Mescidi’ni yaptırmıştır. 
Bu mescit, Manisa’da Saruhano-
ğulları Beyliği’ne ait ilk eser olarak 
bilinir. Bu dönemden itibaren şeh-
rin adı, Saruhanlılar tarafından 
kendi söyleyişlerine uygun olarak 
“Mağnisiye, Mağnisa” olarak söy-
lenmeye başlanmıştır. 

1346 yılında ölen Saruhan Bey’in 
yerine oğullarından İlyas Bey 
geçmiştir. Onun ölümüyle de 
İlyas Bey’in oğlu Muzafereddin 
İshak, bey olmuştur. İshak Bey 
zamanında Manisa, gerek ba-
yındırlık gerekse sosyal anlamda 
en ihtişamlı dönemini yaşamıştır. 
Ulu Cami, İshakiye Medresesi, 
Mevlevihane, Çukur Hamamı, 
Dere Hamamı, köprü ve çeşme 
gibi birçok eseri İshak Bey şehre 
kazandırmıştır.

Magnesia’da Saruhanoğulları Beyliği ve Türk Hâkimiyeti

Manisa Kalesi
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Sehrimiz Manisa.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Manisa’nın fethine ilişkin bir söylenceyi babası Abdulkadir Bey’den dinlemiş ve bunu “Anamın Kitabı” 
adlı yapıtında şöyle anlatmıştır:

“(...) Şimdi size bizimkiler düşmanı nasıl kovalamışlar onu anlatayım: Bir gece yarısı herkes uykudayken dağın arka tarafından tırmanıp çıkan 
askerlerimiz sessizce gelmişler, o zaman kilise olan Ulu Cami’nin öte yanındaki tepeyi tutmuşlar. Niyetleri işi velveleye vermeksizin tepeden 
inme bir baskınla bütün şehri ele geçirmekmiş. Ama ortalık o kadar karanlıkmış ki önlerini göremiyorlarmış. N’edelim, n’eyleyelim diye düşünür-
lerken birden ne görsünler; aksakallı bir pir, önüne bir keçi sürüsü katmış, onlara doğru geliyor. Aksakallı pir yaklaşmış, yanlarına sokulmuş ve 
demiş ki: “Evlatlarım, alın sırtımdaki şu torbayı. Çıkarın içinden çıngıraklarla çıraları. Çıngırakları keçilerin boyunlarına takın. Çıraları da uçla-
rından tutuşturup boynuzlarına bağlayın. Hepsini birden aşağıya doğru salıverin. Haydi, yolunuz aydın olsun!” Aksakallı pir, bunları söyleyerek 

sırra kadem basmış. Bizimkiler hemen bu evliyanın dediği gibi 
yapmışlar ve keçi sürülerini tepeden aşağı koyuvermişler. Öbür 
yandan ise biraz sonra çıngırak sesleri ile uyanıp yataklarından 
fırlayan şehir halkı, karanlığın içinden  alay alay birtakım meşa-
lelerin kasabaya doğru yaklaştığını görünce neye uğradıklarını 
bilememişler ve tabana kuvvet kaçmaya başlamışlar. Keçiler ko-
valar, bunlar kaçar. Nihayet soluğu ovada aldıkları vakit bir yerde 
horozlar ötüp sabah olur. Bunların da akılları başlarına gelir ama 
iş işten geçer. İşte o vakitten beri oradaki bu yere Horoz köyü 
derler.

 Anamın Kitabı, Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU 
(Düzenlenmiştir.)

Ulu Cami Mevlevihane
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 Osmanlı Hâkimiyetinde Manisa
Yıldırım Bayezid, Manisa’yı 1390 yılında Osmanlı topraklarına katarak Saruhanoğulları Beyliği’ne son vermiştir. Ancak Ankara Savaşı sonrası 
Timur tarafından Saruhanoğulları Beyliği tekrar kurulmuştur.1412 yılında ise Çelebi Mehmet (I. Mehmet) Manisa’yı kesin olarak Osmanlı ege-
menliği altına almış ve Saruhan sancağı adıyla idari bir birim hâline getirmiştir. 
Manisa, 1437-1595 yılları arasında Osmanlı şehzadelerinin saltanat tecrübesi kazandıkları önemli siyasi merkezlerden biri olmuştur. Bu dönem-
de Manisa’da birçok şehzade sancak beyliği yapmıştır. Bunlardan beşi padişah olarak Osmanlı tahtına çıkmıştır. Bu nedenle Manisa’ya “şehza-
deler şehri” denmiştir. Manisa Sancak Beyliği’nden Osmanlı tahtına çıkan padişahlar; II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet), I. Süleyman (Kanuni 
Sultan Süleyman), II. Selim, III. Murat ve III. Mehmet’tir. Ayrıca II. Murat, tahtı oğlu II. Mehmet’e bırakarak bir dönem Manisa sancağına çekilmiş, 
bir süre sonra buradan tekrar tahta çıkmıştır. I. Mustafa ise Manisa’da doğmuş ancak sancağa çıkma uygulaması kaldırıldığı için sancak beyliği 
yapamamıştır.

 
                                                                              

  II. Mehmet 

 I. Süleyman   

II. Selim     

III. Murat 

III. Mehmet
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Şehzadeler, şehzade anneleri ve onların emri altında çalışanlar; cami, medrese, han, hamam, imaret, çeşme, hastane, köprü ve kütüphane gibi 
birçok vakıf eseri yaptırarak şehrin imarında önemli rol oynamışlardır. Bunların bir kısmı günümüze kadar ulaşabilmiştir. II. Murat’ın yaptırmış 
olduğu başta Saray-ı Âmire olmak üzere birçok eser ise zamana yenik düşmüştür. Saray-ı Âmire’den günümüze kadar ulaşan tek eser Fatih 
Kulesi’dir. 

16. yüzyıl sonlarına kadar genelde sakin olan Saruhan sancağında 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı merkezî yönetiminin zayıflamasıyla birlikte 
bütün Anadolu’da olduğu gibi eşkıyalık hareketleri görülmeye başlanmıştır. Yaklaşık iki yüzyıl devam eden eşkıya, suhte (medrese öğrencisi) ve 
sipahilerin yağma ve talanlarından bölge büyük zarar görmüştür. 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bölgeye hâkim olan Karaosmanoğulları 
bu tür hareketleri büyük ölçüde sona erdirmiştir.
Saruhan sancağı bu dönemde bir süre merkezden gönderilen mütesellimler (sancak beyi vekilleri) tarafından yönetilmiştir. 1828’de Karaosma-
noğlu Kara Mehmet Ağa, Manisa mütesellimi olmuştur.
Mısır İsyanı sırasında (1833) Kütahya’ya kadar ilerleyen İbrahim Paşa aynı yıl Manisa’yı işgal etmiştir. Ancak bu işgal Kütahya Antlaşması’nın 
imzalanması ile kısa sürede sona ermiştir.
Osmanlı Devleti, merkezî yönetimi güçlendirmek amacıyla Tanzimat Dönemi’nde taşradaki ayanların hâkimiyetine son vermiştir. Böylece Manisa 
yöresindeki Karaosmanoğulları Dönemi de sona ermiştir. 

Saray-ı Âmire Fatih Kulesi Muradiye Camisi
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Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme’sinde Manisa’yı şöyle anlatmaktadır: 
 

“Manisa şehri, dumanlı dağın eteğinde doğudan batıya uzunlamasına kurulmuştur. Evlerinin yarısı dağa yaslanmış havadar ev-
lerdir. Hepsinin yüzleri kuzeye doğru bakar, yarısı da aşağı düzde yapılmıştır. Manisa şehri, tarihi büyük bir beldedir. Manisa 
şehri kumsal bir zeminde kurulmuş olduğundan her tarafı taşlarla döşeli olup kaldırımlı değildir. Fakat Bezazistan semtleri, 
Saraçhane ve Kavafhane Çarşısı, Kalealtı ile Çeşnigir Camii civarı ve bütün mezat yerleri baştan başa usta eliyle dö-
şenmiş beyaz taşlı, temiz kaldırımlıdır. 
Halkı gayet pak, temiz ve zarif olduklarından çarşı ve pazar yerini temizlik amelelerine temizletip, sulatarak se-
rinletirler. Herkes dükkânında tozsuz, topraksız, tertemiz oturarak alışveriş yapar. Bütün dükkân sahipleri Çin 
işi olan çini vazoların içine mevsiminde gül, sümbül, fulya, fesleğen, leylak ve zambak koyarak dükkânlarını 
süslediklerinden bu çiçeklerin kokusu caddelerden geçen insanlara siner. Çarşının bütün yolları çınar, salkım 
söğüt, kavak ağaçları ve asma fidanları ile süslenmiş olup koyu gölgeliktir. Havasının güzellik ve serinliğinden 
kadın ve erkek müşterileri çoktur.
...Eski bir hükûmet merkezi ve büyük bir şehir olduğundan halkı anlayışlı ve güzel konuşur, kültürlü ve bilgili olup şa-
irleri çoktur. Vilâyet ahalisinin ekserisi sanat, kanaat ve ibadet sahibi olup dostluğa çok kıymet verirler. Halkın ekserisi 
yünlü kumaştan yapılmış ferace ile serhaddi, kontoş (Osmanlı Devleti’nde yüksek makamdaki kişilerin giydiği giysi) ve 
nazik, boğazı elvan bez giyerler. Nice bin fukaralar, Mevlevi külahı üzerine Muhammed’i sarık sararlar. Kadınları; siyah, 
mavi ve kırmızı renklerde beğendikleri, yünlü kumaştan yapılmış ferace giyen ve gayet terbiyeli hareket eden hatun kişilerdir. Halk kazancını 
ekseriya el tezgâhlarında, Manisa alacası isimli kumaşı dokuyarak temin eder. Mahallî işlemeleri de meşhurdur. İklimi dört mevsim bir arada 
olduğundan havası mutedildir. Kıblesi şehrin arkasındaki Duman Dağı’na bakar.”

Seyahatnâme, Evliya Çelebi
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I. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İtilaf Devletleri Anadolu’yu işgal etmeye başlamıştır. 18 Ocak 
1919 tarihinde İtilaf Devletlerince düzenlenen Paris Barış Konferansı’nda İzmir ve çevresinin Yunanistan’a bırakılmasına karar verilmiştir. Bu ka-
rar doğrultusunda 15 Mayıs 1919’da İzmir’e çıkan Yunan ordusu, 25 Mayıs 1919’da Manisa’yı işgal etmiştir. Bu dönemde Manisa ve yöresinde 
Yunan işgaline karşı halkı örgütlemek ve yöreyi işgalden kurtarmak amacıyla birçok millî cemiyet kurulmuştur.
İşgal döneminde Manisa, tarihinin en karanlık ve acı günlerini yaşamıştır. İşgalle birlikte yörede yaşayan bazı azınlıklar işgalci Yunan kuvvetle-
ri ile iş birliği yapmışlar, Türklere karşı taşkınlık ve katliamlarda bulunmuşlardır. Türk halkı, işgaller ve katliamlar karşısında yerel silahlı güçler 
(Kuvayımillîye) meydana getirmiştir. 
Yunan işgalinin genişlemesini önlemek amacıyla Bergama, Soma, Akhisar, Salihli, Aydın ve Nazilli cepheleri oluşturulmuştur. Bölgede başlayan 
direnişi örgütlemek amacıyla Balıkesir Kongresi sonrasında, Hacim Muhittin Bey’in öncülüğünde 16-25 Ağustos 1919 tarihleri arasında  Alaşehir 
Kongresi düzenlenmiştir.
Millî Mücadele Dönemi’nde Karaosmanoğlu Halit Paşa, Parti Pehlivan, Gördesli Makbule, Alaşehirli Ruhiye (Kadın Efe), Saçlı Efe ve birçok 
isimsiz kahraman Yunan işgaline karşı yörede büyük fedakârlıklar göstermişlerdir. Bu dönemde Manisa Müftüsü Ahmet Âlim Efendi, Millî Mü-
cadele’yi ve Mustafa Kemal’i destekleyen din âlimlerinden biridir. Ahmet Âlim Efendi, Manisa’nın Yunanlar tarafından işgali ve kendisine yönelik 
baskıları üzerine gizlice Manisa’yı terk ederek Kuvayımillîye’ye katılmıştır. 

          Karaosmanoğlu Halit Paşa           Parti Pehlivan                 Gördesli Makbule               Saçlı Efe                            Ahmet Âlim Efendi

Türk ordusu Büyük Taarruz’dan sonra 30 Ağustos’ta Başkomutan Mustafa Kemal’in komutasında Başkomutanlık (Dumlupınar) Meydan Muhare-
besi’nde Yunan kuvvetlerini büyük bir bozguna uğratmıştır. İzmir’e doğru kaçan Yunanlar ve yerli Rumlar birçok şehri ateşe vermiştir. Günlerce 
süren yangında tarihin Manisa’ya kazandırdığı kültürel mirasın önemli bir kısmı yok olmuştur. Bu süreçte Alaşehir, Salihli, Ahmetli ve Turgutlu 
ilçe merkezleri ile yakın köyleri Yunanlar tarafından yakılıp yıkılmıştır. Yaklaşık üç yıl üç ay Yunan işgalinde kalan şehir 8 Eylül 1922 tarihinde 
kurtarılmıştır. 
Millî Mücadele’nin kazanılması ve Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte, Manisa yeni tarihî süreçteki yerini almıştır. 1923’te bütün mutasarrıflıkların vila-
yet sayılması üzerine Saruhan sancağı da vilayet kimliği kazanmış, 1927’de “Saruhan” adı “Manisa” olarak değiştirilmiştir.
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Millî Mücadele Dönemi’nde Manisa



126

Atatürk’ün Manisa’yı Ziyaretleri
 
Atatürk, gerek Millî Mücadele Dönemi’nde gerekse Cumhuriyet’in ilanından sonra halkla birlikte olmak amacıyla çıktığı yurt gezileri sırasında 

Manisa’da yedi kez bulunmuştur. Bunlardan ikisinde (29 Eylül 1922 ve 26 Ocak 1931) Atatürk’ün içinde bulunduğu tren, istasyonda kısa bir süre 
beklemiş fakat Atatürk trenden inmemiştir. Beş kere değişik sürelerde Manisa’da incelemelerde bulunan Atatürk, bunlardan ikisinde ise (10-11 
Ekim 1925 ve 8-9 Nisan 1934) geceyi Manisa’da geçirmiştir. 

           
                  Atatürk’ün Manisa’ya
  İlk Gelişi (26 Ocak 1923)

İkinci Gelişi (10-11 Ekim 1925)
Üçüncü Gelişi (16 Haziran 1926)
Dördüncü Gelişi (8-9 Nisan 1934)
Beşinci Gelişi (22 Haziran 1934)
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Yunan işgaline karşı mücadele eden Manisalı kahramanları konu alan bir sunu hazırlayınız.
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Soldan Sağa
2. Eski yerleşim yeri Borlu iken Demirköprü Barajı’nın yapımı ile günümüzdeki yerine taşınan, oniks mermerleri ile ünlü ilçemiz.
5. MÖ 150-138 yılları arasında Bergama kralının kardeşi II. Attalos Philadelphos (Attalos Filedelfos) tarafından kurulan ve yerleşim biriminin ilk 
adı “kardeşseverlik” anlamındaki Philadelphia olan ilçemiz.
7. Antik Dönem’de adı “Yanık Ülke” anlamındaki Katakekaumene olan, Peri Bacaları ve tarihî evleri ile ünlü ilçemiz.
9. 2012 yılında kurulan, il merkezinde yer alan ve pek çok tarihî mekânı barındıran ilçemiz.
10. Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünün (ELİ) kurulu bulunduğu, Türkiye’de satılabilir kömür ihtiyacının yaklaşık % 22’sini karşılayan ilçemiz.
11. Dünya çapında birçok ödüle sahip Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nin yer aldığı, ünlü bir Türk ozanının ismini taşıyan ilçemiz.
15. Anadolu Türk halılarının düğüm tekniğine isim veren, halıları ile ünlü ilçemiz.
16. Ülkemizin en köklü festivallerinden biri olan Çağlak Festivali’nin düzenlendiği ilçemiz.
17. Adını Saruhanoğulları Beyliği’nden alan, il merkezine en yakın ilçemiz.
18. Yörük kültürünün ve hayvancılığın etkisi ile çok eski tarihlerden bu yana cirit oyunlarının oynandığı ve günümüzde Cirit Festivali’nin düzen-
lendiği ilçemiz.

Yukarıdan Aşağıya
1. Eski adı İnegöl olan ve sultani üzümü ile ünlü ilçemiz.
3. 2008 yılında coğrafi işaretle yurt içinde tescillenmiş kavunuy-
la ünlü ilçemiz.
4. Şimdiki ismini çok yakınındaki göl ve mermer ocaklarından 
alan ilçemiz.
6. Turgutlu ilçesine bağlı nahiye iken 1987’de ilçe olan yerleşim 
yeri.
8. Manisa ilinin toplam ilçe sayısı.
12. Lidyalıların başkenti Sardes ve Artemis Tapınağı’nın yer 
aldığı ilçemiz.
13. Ülkemizin tuğla ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan 
ve uzunca bir süre kasaba adıyla anılan ilçemiz.
14. Millî Mücadele Dönemi’nde Yunan işgaline karşı Kayma-
kam İbrahim Ethem Bey’in liderliğinde büyük bir direniş göste-
ren ilçemiz.
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Ege Bölgesi’nin Asıl (Kıyı) Ege bölümünde yer alan ilimizin komşuları; batıda İzmir, kuzeyde Balı-
kesir, kuzeydoğuda Kütahya, doğuda Uşak, güneydoğuda Denizli, güneyde ise Aydın ve İzmir’dir. 
Bu illerden İzmir, Aydın ve Denizli Asıl Ege bölümünde; Uşak ve Kütahya ise İç Batı Anadolu bölü-
münde yer almaktadır. Komşularımızdan yalnızca Balıkesir Marmara Bölgesi’ndedir.

Komşu Şehirlerimiz

MANİSA’NIN
KOMŞU ve KARDEŞ ŞEHİRLERİ
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Batı ve güney bölgemizde yer alan İzmir Türkiye’nin üçüncü, Ege 
Bölgesi’nin en büyük şehridir. 8500 yıllık geçmişi bulunan İzmir; Efes, 
Bergama, Teos, Foça, Çeşme gibi pek çok tarihî yerleşim yerine ev 
sahipliği yapmaktadır. İzmir’de Türk hâkimiyetinin ilk izleri 1076 yılın-
da görülür. Bu dönemi büyük Türk denizcisi Çaka Bey’in 1095 yılına 
kadar süren hâkimiyeti takip eder. Bir dönem Doğu Roma’nın eline 
geçen şehir 15. yüzyılda Timur’la birlikte yeniden Türk hâkimiyetine 
girer. Beylikler döneminden sonra Osmanlı Devleti’nin bir kıyı şehri 
olan İzmir, 17. yüzyıldan sonra da Osmanlının dünyaya açılan kapısı 
hâlini alır. Ayrıca İzmir, Millî Mücadele Dönemi’nde Türk milletinin 
işgallere karşı direnişinin de sembolü durumundadır. İzmir’in düşman 
işgalinden kurtuluşu 9 Eylül 1922’dir. İzmir; Çeşme, Foça, Gümüldür, 
Urla, Dikili gibi sahil bölgeleri sayesinde önemli bir turizm merkezi 
durumundadır. İzmir’de Akdeniz iklim kuşağının özellikleri görülür. 
Bitki örtüsü bakımından Manisa ile büyük benzerlikler gösteren 
İzmir’in ilimize uzaklığı 38 km’dir (il merkezleri). Bu yönüyle İzmir, en 
yakın komşumuz durumundadır. 2018 TÜİK verilerine göre İzmir’in 
nüfusu 4.320.519’dur.

129

Sehrimiz Manisa.

İlimizin doğusunda yer alan Uşak; Hitit, Frig, Lidya, Pers, Roma gibi 
pek çok uygarlığa tanıklık etmiştir. Sebaste Antik Kenti, Uşak’ın en 
önemli tarihî yerleşim yerlerindendir. Uşak, 1071’den sonra Anado-
lu’nun fethiyle görevlendirilen Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafın-
dan Selçuklu topraklarına katılmıştır. Bir dönem Germiyanoğulla-
rı’nın yönetimine giren Uşak 1391’de Yıldırım Bayezid tarafından 
Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Millî Mücadele Dönemi’nde 1 Eylül 
1922’de düşman işgalinden kurtulmuştur. Uşak’ın ekonomisi tarıma 
ve deri, iplik, seramik üretimine dayalıdır. Türkiye’nin ilk şeker fabri-
kası Uşak’ta kurulmuştur (1926). Halı ve kilimleri dünyaca ünlüdür. 
Uşak, İç Batı Anadolu bölümünde yer aldığı için iklimi Manisa’nın 
iklimine göre daha karasaldır. Uşak’ın ilimize uzaklığı 196 km’dir (il 
merkezleri). 2018 TÜİK verilerine göre Uşak’ın nüfusu 367.514’tür. İzmir

Uşak
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Güney komşumuz olan Aydın özellikle Kuşadası ve Didim gibi yer-
leşim bölgeleriyle deniz turizminin önemli merkezlerindendir. Afrodi-
sias, Alabanda, Alinda gibi çok önemli tarihî merkezlerin bulunduğu 
Aydın ili, ünlü Apollon Tapınağı’na da ev sahipliği yapmaktadır. 
11-13. yüzyıllar arasında farklı zamanlarda Selçuklu hâkimiyetine 
giren Aydın bir süre de Menteşe Beyliği’nin ve Aydınoğulları’nın 
yönetimine girmiştir. II. Murat, Aydın’ı 1426 yılında Osmanlı toprak-
larına katmıştır. Aydın, Millî Mücadele Dönemi’nde 7 Eylül 1922’de 
düşman işgalinden kurtulmuştur. Bu dönemlerde Aydın’da Türk 
mimarisinin izlerini taşıyan pek çok yapı inşa edilmiştir. Cihanoğlu 
Camisi, Ahi Bayram Türbesi, Süleyman Çelebi Camisi bu eserlerden 
yalnızca birkaçıdır. Bitki örtüsü ve iklim özellikleri bakımından ilimizle 
büyük benzerlikler gösteren Aydın tarım ve hayvancılıkta da oldukça 
gelişmiştir. Aydın’ın ilimize uzaklığı 153 km’dir (il merkezleri). 2018 
TÜİK verilerine göre Aydın’ın nüfusu 1.097.746’dır.
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İlimizin kuzeydoğusunda yer alan Kütahya jeotermal kaynaklar 
bakımından ülkemizin en zengin illerindendir. Bu nedenle Kütahya, 
termal turizmin en önemli merkezlerinden biridir. Aizonoi (Ayizonayi)
Antik Kenti ilin en önemli tarihî yerleşim yerlerindendir. Antik kaynak-
larda ünlü fabl ustası Aisopos’un (Ezop) doğum yeri olarak Kütahya 
gösterilir. Malazgirt Zaferi’nin ardından Türk kimliği ve kültürüyle tanı-
şan Kütahya, Germiyanoğulları’nın başkentliğini yapmıştır. 1429’da 
Yıldırım Bayezid zamanında Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Kütahya 
aynı zamanda Dumlupınar’da kazanılan büyük zaferle Millî Müca-
dele’nin de dönüm noktası olmuştur. Kütahya 30 Ağustos 1922’de 
düşman işgalinden kurtulmuştur. Türk mimarisinin en güzel örnekle-
rinin yer aldığı Kütahya, şehitlikleri ve anıtlarıyla sembol bir şehirdir. 
Ünlü gezgin Evliya Çelebi de aslen Kütahyalıdır. Porselen imalatı 
ve çinicilik alanlarında ülkemizin en önemli merkezlerinden olan il, 
coğrafi konumu itibarıyla ilimize göre daha karasal bir iklime sahiptir. 
Kütahya’nın ilimize uzaklığı 314 km’dir (il merkezleri). 2018 TÜİK 
verilerine göre Kütahya’nın nüfusu 577.941’dir. 

Kütahya

Aydın

130130
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İlimizin güneydoğusunda bulunan Denizli; Hierapolis (Hiyerapolis), 
Tripolis (Tiripolis), Tabae (Tabai) gibi birçok tarihî yerleşim yerine ev 
sahipliği yapmaktadır. Türk izlerinin ilk kez 1070 yılında Afşin Bey 
vasıtasıyla görüldüğü Denizli, Malazgirt Zaferi’yle birlikte Kutalmış 
Süleyman Şah tarafından Selçuklu topraklarına katılmıştır. Bir dönem 
Bizans hâkimiyetine geçen şehir 1102’de I. Kılıçarslan tarafından yeni-
den alınmıştır. Farklı zamanlarda Bizans, Germiyanoğulları, Osmanlı 
ve Timur hâkimiyetine giren Denizli son olarak 1429’da Osmanlı yöne-
timine girmiştir. Denizli, kaplıca bakımından oldukça zengin bir şehir-
dir. Pamukkale Travertenleri, yalnızca Denizli’nin değil ülkemizin de en 
önemli turizm merkezlerindendir. Dokumacılık, dericilik, bakırcılık gibi 
alanlarda faaliyet gösteren Denizli’de tarım, hayvancılık ve sanayi de 
gelişmiştir. Denizli, iklim bakımından kıyı ile iç kesimler arasında geçiş 
özelliği gösterir. Denizli’nin ilimize uzaklığı 207 km’dir (il merkezleri). 
2018 TÜİK verilerine göre Denizli’nin nüfusu 1.027.782’dir.

İlimizin kuzey bölümünde bulunan Balıkesir, Ege Bölgesi’nde yer 
almayan tek komşumuzdur. Karesioğulları Beyliği’ne başkentlik 
yapan Balıkesir, beyliğin 1345’te Osmanlıya katılmasının ardından 
Anadolu Beylerbeyliği’nin 14 sancağından biri olmuştur. Millî Müca-
dele Dönemi’nde 6 Eylül 1922’de düşman işgalinden kurtulmuştur. 
Zağnos Paşa Külliyesi ve Yıldırım Camisi başta olmak üzere pek 
çok tarihî yapıya ev sahipliği yapmaktadır. Ege ve Marmara deniz-
lerine kıyısı olan Balıkesir aynı zamanda en fazla adayı bünyesinde 
bulunduran ilimizdir. Ayvalık, Edremit, Akçay, Altınoluk, Burhaniye, 
Erdek gibi pek çok turizm merkezine sahiptir. Pek çok kuş türüne 
ev sahipliği yapan Manyas Kuş Cenneti Balıkesir sınırlarında yer 
almaktadır. Genellikle Akdeniz ikliminin görüldüğü Balıkesir’de iç 
kesimler daha karasal özellikler gösterir. Balıkesir’in ilimize uzaklığı 
139 km’dir (il merkezleri). 2018 TÜİK verilerine göre Balıkesir’in 
nüfusu 1.226.575’tir.

Denizli

Balıkesir
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Kardeş Şehirlerimiz
Ülkemizdeki bir şehir ile yabancı ülkedeki bir şehir, ilişkilerini geliştirmek ve yakınlaşmak amacıyla belli konularda iş birliği yapabilir. Bu iş birli-
ği sonucunda söz konusu iki şehir birbirinin kardeş şehri olur. Manisa’mızın ve ilçelerinin de dünyanın çok farklı bölgelerinden kardeş şehirleri 
vardır. 

Kırcaali (Bulgaristan): Bulgaristan’ın 
güneydoğusunda bulunan Kırcaali, Arda 
Nehri’nin sağ ve sol yakası üzerine 
kurulmuştur. Adını evliya ve kumandan 
olan Kırca Ali’den almıştır. Perperikon 
Antik Kenti, Kırcaali Barajı, Şeytan Köp-
rüsü, Zimzelen köyü ve Tatul gibi tarihî 
ve turistik mekânlara sahiptir. Yazların 
sıcak, kışların yağışlı ve ılıman geçtiği 
Kırcaali’de Akdeniz geçiş iklimi görülür. 
Kırcaali nüfusunun büyük çoğunluğu 
Türk’tür.
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Üsküp (Makedonya): Kuzey Makedonya 
Cumhuriyeti’nin başkenti olan Üsküp, 
Vardar Nehri’nin iki yakasında yer 
almaktadır. 14. yüzyılda Yıldırım Baye-
zid tarafından fethedilen şehir yaklaşık 
500 yıl Türk hâkimiyetinde kalmıştır. 
Bu süre içinde yapılan camiler, çeş-
meler, medreseler, hamamlar şehrin 
mimarisinde önemli bir yer tutmaktadır. 
Üsküp’teki en önemli yapı ve mekânlar 
arasında tarihî Taş Köprü, Üsküp Ka-
lesi, Matka Kanyonu, Stobi Antik Kenti 
sayılabilir. Yazların sıcak ve nemli, 
kışların ise soğuk ve yağmurlu geçtiği 
Üsküp’te kar yağışı da sıklıkla görülür.

Güzelyurt (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti): 
Güzelyurt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti’nin kuzeybatısında; Girne, Lefke ve 
Lefkoşa’nın ortasında yer almaktadır. 
Narenciye üretimiyle ön plana çıkan 
Güzelyurt’ta her yıl Portakal Festivali 
düzenlenmektedir. Soli Antik Kenti, Vuli 
Sarayı gibi tarihî mekânlara ev sahip-
liği yapan bölgede tipik Akdeniz iklimi 
görülür. Yazlar kuru ve sıcak, kışlar ılık 
ve yağışlı geçer.
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Ingolstadt (Almanya): Ingolstadt (İn-
golştat); Bavyera eyaletinin Urban 
bölgesinde, Tuna Nehri’nin kıyısında 
yer almaktadır. Katedral, kilise ve 
müzeleriyle tanınan şehir hayvanat 
bahçesi ve parklarıyla da bölgenin 
önemli merkezleri arasındadır. Kreuztor 
(Kayztua), şehrin en dikkat çeken tarihî 
yapılarındandır. Ilıman bir iklime sahip 
olan Ingolstadt, en kurak dönemlerde 
dahi yağış alan bir bölgedir. 

Prijedor (Bosna-Hersek): Bosna-Her-
sek’in kuzeybatısında ve Sana Nehri 
kıyısında yer alan Prijedor’un nüfu-
sunu Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar 
oluşturmaktadır. Prijedor; Kozara Millî 
Parkı, Bliha Şelalesi gibi pek çok doğal 
güzelliğe sahiptir. Osmanlı Dönemi’ne 
ait yapılar şehrin mimarisinde önemli 
bir yer tutar. Karasal iklim özelliklerinin 
ağır bastığı bölgede dört mevsim bol 
yağış görülür.

Ural (Kazakistan): Ural şehri, Kazakis-
tan’a bağlı Batı Kazakistan eyaletinin 
merkezi durumundadır. Ural Nehri’nin 
batısındadır. Nüfusun büyük çoğunluğu-
nu Kazak Türkleri ve Ruslar oluşturur. 
Müze, cami, kilise gibi yapılar bakımın-
dan oldukça zengin olan kent tarihî do-
kusuyla ön plandadır. Tarih Müzesi, Eski 
Cami, Kırmızı Cami, Aziz Nikolas Kilise-
si bu tarihî yapılardan yalnızca birkaçı-
dır. Karasal iklim özellikleri ağır bastığı 
için bölgede yaz ve kış ayları arasındaki 
sıcaklık farkları genellikle fazladır. 
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Oş (Kırgızistan): Kırgızistan’ın güney-
batısında yer alan Oş şehri, 3000 yıllık 
tarihiyle bölgenin en önemli yerleşim 
yerlerindendir. Kırgızistan’ın Bişkek’ten 
sonra ikinci büyük kenti olan Oş, böl-
genin en yeşil yerleri arasındadır. 2019 
Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen 
Oş, aynı zamanda “UNESCO Dünya 
Kültür Mirası Listesi”nde yer alan Sü-
leyman Dağı’na ve Türk tarihi için çok 
büyük önem taşıyan Tanrı Dağları’na 
ev sahipliği yapmaktadır. Uzgen Antik 
Kenti de şehrin önemli tarihî mekânla-
rındandır. Genel olarak karasal iklimin 
hâkim olduğu Oş şehrinde özellikle kış 
ayları sert ve yağışlı geçer. 

Kalmar (İsveç): İsveç’in güneydoğusun-
da ve Baltık Denizi’nin kıyısında yer 
alan Kalmar’ın tarihi çok eskilere da-
yanmaktadır. Öyle ki yapılan kazılarda 
Taş Devri’ne ait kalıntılara rastlanmıştır. 
Kalmar, günümüzde önemli bir sanayi 
ve ticaret merkezidir. Kalmar Kalesi, 
Kalmar Katedrali, Öland Köprüsü gibi 
birçok önemli yapıyı bünyesinde bulun-
durmaktadır. Ilıman bir iklime sahip olan 
Kalmar’da sonbahar ve kış dönemleri 
oldukça yağışlı geçer. Kar yağışı da 
sıklıkla görülür. 

Yiwu (Çin): Çin’in Zhejiang (Ziyang) 
eyaletine bağlı olan Yiwu (Yivu), ülke-
nin önemli ticaret merkezlerindendir. 
Gündelik eşya üretiminin merkezi kabul 
edilen Yiwu, Çin’in ihracatında önemli 
bir paya sahiptir. Xiuhu (Ksiyuhu) Park, 
Luobinwang (Luobinwan) Park gibi 
doğal güzelliklerinin yanı sıra Yiwu Mü-
zesi de kentin önemli değerlerindendir. 
Yiwu’da yaz ayları bol yağışlı, kış ayları 
ise ılıman geçer.
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Bu şehirlerin dışında da ilimiz ve ilçelerimizin pek çok kardeş şehri bulunmaktadır: Manisa-Bahri (Sudan), Manisa-Manastır (Tunus), Manisa-Be-
rat (Arnavutluk), Akhisar-Donji (Bosna-Hersek), Akhisar-Gostivar (Makedonya), Sarıgöl-Rahovec (Kosova), Kula-Sındırgı (Balıkesir), Saruhan-
lı-Vustrii (Kosova), Alaşehir-Nookat (Kırgızistan), Salihli-Paşaköy (KKTC), Salihli-Prizren (Kosova), Turgutlu-Uskoplje (Bosna-Hersek)…

*Manisa’daki cadde ve sokaklara adı verilen kardeş şehrimiz var mı? Araştırınız. 
*Kardeş şehirlerimizin iklim özelliklerini araştırınız. İklim özellikleri bakımından ilimize benzeyen kardeş şehirleri yazınız.?
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.4. ÜNİTE  
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.
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MANİSA’DA EKONOMİ
Manisa; sanayi, t icaret, tarım, hayvancılık gibi pek çok alanda ülke 
ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.

Yaşadığınız yerde ve çevresinde 
hangi ekonomik faaliyetler yapıl-
maktadır? Araştırınız. 
Araştırma yaparken yaşadığınız 
yerin ve çevresinin coğrafi özellik-
lerini dikkate alınız. 
Araştırma sonucunda edindiği-
niz bilgilerle bir poster çalışması 
hazırlayınız. Poster çalışmasını 
görsel ögelerle zenginleştirebilir-
siniz. Yaptığınız çalışmayı sınıfta 
arkadaşlarınızla paylaşınız.

Lidya parası

?
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Manisa, ülkemizde önemli tarım ürünlerinin yetiştirildiği merkezlerden 
biridir. Verimli toprakları, uygun iklim koşulları ve coğrafi konumu sa-
yesinde Manisa’da tarım gelişmiştir. Tarımda makineleşme yaygındır. 
Manisa, ülkemizde en fazla traktöre sahip olan şehirdir. 
İlimizde tarım arazilerinin sulanma oranı yüksektir. Nitelikli tohum kul-
lanımı ve tarımsal mücadelede etkinlik sağlanması verimi artırmıştır. 
İl genelinde toprak yoğun olarak ekilip biçildiği için nadasa bırakılan 
alanların oranı oldukça düşüktür. Çiftçilerimiz 514 bin hektar tarım 
alanında üretilen birçok üründen ortalamanın üzerinde verim alabil-
mektedir.
Şehrimizde tarımın en belirgin özelliği, ürün çeşidinin çokluğu ve 
yetiştirilen ürünlerin iç ve dış pazara yönelik olmasıdır. Manisa’da na-
renciye, çay, muz, fındık gibi ürünlerin dışında her türlü meyve, sebze 
ve bitki yetiştirilmektedir. İlimizde organik üretim oldukça gelişmiştir. 
Dış satımda pamuk, tütün, çekirdeksiz kuru üzüm, hububat ve zeytin 
ilk sırada yer alır. 

Hayvancılık millî gelire katkıda bulunur, ülkemize döviz getirir. Aynı 
zamanda insan sağlığı açısından hayvansal gıdalar yeterli ve denge-
li beslenme için önemlidir. İlimizde kırsal nüfusun önemli bir bölümü 
geçimini hayvancılıktan elde etmektedir. Manisa canlı hayvanların 
ekonomik değeri açısından ülkemizde 13. sırada yer alır.
İlimizde toplam 230.890 adet büyükbaş hayvan, 984.999 adet kü-
çükbaş hayvan bulunmaktadır. Küçükbaş hayvanların 771.004 adedi 
koyun, 213.995 adedi ise keçidir. 
Manisa, ülkemizde Afyon ve Konya’dan sonra en fazla yumurta tavu-
ğuna sahip 3. il konumundadır. Et tavuğu ve hindi varlığı açısından 
Türkiye’de ilk sırada yer alan ilimizde arıcılık da yapılmaktadır.

TARIM

HAYVANCILIKManisa, ülkemizde üzüm ve 
tütün üretiminde birinci; zeytin, 
salçalık biber ve domates üre-
timinde ikinci; yumurta, kiraz 
ve turşuluk salatalık üretiminde 
üçüncü; kavun, dolmalık biber, 
sivri biber, taze soğan ve kere-
viz üretiminde dördüncü; erik 
üretiminde beşinci; mısır üreti-
minde altıncı; çilek üretiminde 
yedinci; badem üretiminde ise 
sekizinci sırada yer almaktadır.
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ORMANCILIK

Manisa, 2005 yılında 200 Avru-
pa şehri arasından “Doğrudan 
Yabancı Yatırım İçin En Uygun 
Şehir” seçilmiştir. 2006’da İngi-
liz Financial Times’ın (Faynen-
şıl Tayms) bir yayını olan Fore-
ign Direct Investment Magazine 
(Foreyn Dayrekt İnvestmınt 
Magazin) Dergisi’nin düzenledi-
ği “Geleceğin Avrupa Şehirleri 
ve Bölgeleri” yarışmasında 
ise “En İyi Potansiyele Sahip 
Şehir” kategorisinde birinci 
olmuştur.

Manisa, sanayi alanındaki faaliyetleri ile Ege Bölgesi’nde ve ülke-
mizde örnek ve lider şehirlerin başında gelir. İlimizde sanayileşme 
düzeyi yüksektir. Manisa’da küçük, orta ve büyük ölçekli sanayi 
tesisleri bulunmaktadır. Yüksek katma değerli elektronik sektörü çok 
gelişmiş durumdadır. Bu sektörde, bilgisayar ve televizyon üretimi 
ile bunların yazılımı yapılmaktadır. Ayrıca bu sektörün yan sanayi 
kolları da gelişmiştir. Elektronik sektörünü beyaz eşya sektörü takip 
etmektedir. Manisa’nın gelişmiş bir otomotiv yan sanayisi bulun-
maktadır. İlimizde etkili olan diğer sektörler şunlardır: gıda; kauçuk 
ve plastik üretimi; elektrikli teçhizat, makine ve ekipman; fabrikasyon 
metal ürünlerin imalatı; diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; 
bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin imalatı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi: Bünyesinde 224 adet fabrika bu-
lunan Organize Sanayi Bölgesi beş kısımdan oluşmaktadır. Burada 
yaklaşık 51.000 bin kişi istihdam edilmektedir. Dünyada tek nokta-
da en fazla beyaz eşya ve televizyon üretilen yer Manisa’dır. 
Türkiye, buzdolabı ihracatında dünyada sekizinci, Avrupa’da üçün-
cü; çamaşır makinesi ihracatında dünyada beşinci, Avrupa’da ikinci; 
bulaşık makinesi ihracatında ise dünyada on ikinci, Avrupa’da doku-
zuncu sırada yer almaktadır. 

SANAYİ

Orman ürünleri ve hizmetlerine olan ihtiyaçları karşılamak amacıyla
yapılan faaliyetlerin tümüne “ormancılık” denir. İlimiz ormanlarındaki
ağaçlar kereste ve mobilya yapımında kullanılır. Aynı zamanda
ormanlarımızdan endüstriyel ve yakacak odunun yanında reçine de 
elde edilir.
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Manisa; Alsancak ve Kuzey Ege Çandarlı limanları ile İzmir Adnan 
Menderes Uluslararası Havalimanı’na demir yolları, otobanları ve 
kara yolları ile kesintisiz bağlantı imkânı sağlamaktadır. Şehrimiz, 
aynı zamanda geniş iç ve dış pazar olanaklarıyla yatırımcısına güçlü 
bir ticaret imkânı sunmaktadır. Önemli bir ticaret ve sanayi şehri 
olan Manisa; 10.000’e yakın şirketi, yaklaşık 25.200.000.000 TL’lik 
dış satım hacmi ve 516 ihracatçı firması ile uluslararası ticarette 
önemli bir paya sahiptir.
Manisa dış satım ürünleri ham madde ve ara mallarda yoğunlaş-
maktadır. Gıda ürünleri ve içecek, metal eşya sanayisi, motorlu kara 
taşıtı ve römorklar ilimizin dış satımında öne çıkan sektörlerdir.
Manisa’dan başta Almanya, Fransa, İtalya, Ukrayna, Rusya Fede-
rasyonu, Kazakistan, KKTC, Bulgaristan, Romanya, Irak, Portekiz 
ve İngiltere olmak üzere dünyanın bütün ülkelerine dış satım yapıl-
maktadır. Alım yapılan ülkeler arasında AB üyesi ülkeler, Uzak Doğu 
ve Orta Amerika ülkeleri başta gelmektedir.

İlimizde birçok maden çeşidi bulunmaktadır. Manisa; özellikle nikel, 
titanyum, zeolit, uranyum, cıva ve linyit rezervleri itibarıyla ülkemizin 
önde gelen illeri arasında yer alır. Bunlardan nikel, linyit ve zeolit 
madenleri üzerinde üretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Manisa’da 
kaolen ve feldispat gibi seramik sanayisi ham maddeleri de bu-
lunmaktadır. İlimiz ayrıca kum ve çakıl gibi inşaat malzemeleri ve 
toprak sanayisi ham maddeleri bakımından da oldukça zengindir.
Linyit, Manisa’daki zengin yer altı kaynaklarının en önemlilerinden 
biridir. Toplam rezervi 650 milyon ton dolayında olan linyit yatakları-
nın büyük bölümü Soma yöresindedir.

TİCARET

MADENCİLİK
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MANİSA’NIN YABANCI 

YATIRIMCIYI ÇEKME 

KONUSUNDAKİ 

BAŞARISI
Dünya Ekonomik Forumu’nun “Şehirlerin Rekabeti” başlıklı raporu yayımlandı. Ra-
porda kendi ekonomilerini ülkeleri ve diğer kentlerle ayrıştırarak büyük gelişme sağ-
layan kentler incelendi. Türkiye’den ise sağladığı büyük ekonomik başarıyla Manisa, 
ekonomik gelişmede diğerleriyle ayrışan kentlere örnek gösterildi.
Raporda Manisa “Yabancı Yatırımı Çekme ve Başarı” başlığı altında bir “örnek olay” 
olarak incelenirken şöyle denildi:
“Manisa’nın özel karakteristiği, nüfusu ve ekonomisinin çok merkezli yapısıdır. İl 
merkezinde nüfusun sadece yüzde 26’sı yaşıyor. Manisa kendisine ekonomik bü-
yüklük ve güç veren, önemli nüfus barındıran ilçelere sahip. Kentin hâkim sektörü 
sanayi ancak Akhisar, Salihli ve Turgutlu gibi birkaç ilçesi tarım ve yardımcı sanayi-
lerde uzmanlaşmış. Sonuçta bölgedeki komşu ekonomik merkezlerden farklı olarak 
Manisa; sanayi, tarım ve hizmet sektörlerini içeren daha çeşitli bir ekonomik yapıya 
sahip olmakla gurur duyuyor.
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Manisa’daki tesisler incelendiğinde rüzgârda 542,05, hidrolikte 69,00, 
jeotermalde 57,73 ve termikte 1336,23 megavat kurulu güç oldu-
ğu görülmektedir. İlimiz, Türkiye’deki toplam elektriğin %2,77’sini 
üretirken %1,84’ünü tüketmektedir. Manisa, 8 santralindeki 170,20 
megavat toplam kurulu gücü ile Türkiye’nin %4,08’lik enerji ihtiyacını 
karşılamaktadır. İlimiz rüzgâr enerjisi üretiminde de önemli bir yere 
sahiptir. Manisa’da elektrik üretiminde jeotermal enerjiden de yararla-
nılmaktadır.
Mevcut termik santrallerin en büyüğü Soma ilçemizdedir. Soma Ter-
mik Santrali, her biri 165 megavat kurulu güce sahip olan 6 üniteden 
oluşmaktadır. Santralin toplam kurulu gücü 990 megavattır. Termik 
santralden elde edilen buhar Soma’da ısıtma amacıyla kullanılmakta-
dır. 
Manisa’da hava yılın 283 günü güneşlidir. Manisa, güneş enerjisin-
den yararlanma açısından da yüksek bir potansiyele sahiptir.
Manisa’da birincil enerji kaynaklarından güneş enerjisi, odun enerjisi, 
kömür enerjisi, petrol enerjisi, jeotermal enerji ve doğal gaz enerjisi 
kullanılmaktadır.

ENERJİ ZANAAT
Sermayeden çok, nitelikli emeğe dayalı; öğrenimin yanı sıra el bece-
risi ve ustalık gerektiren mesleklere “zanaat” denir. Bu tür mesleklerin 
ustası da “zanaatkâr” ismini alır. İlimizde önceki yıllarda yoğun olarak 
yapılan dericilik, kumaş boyamacılığı, terzilik, tenekecilik, ayakkabıcılık, 
keçecilik, semercilik, bakırcılık gibi mesleklerin hepsi birer zanaattır.
Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle sanayileşme de artmıştır. Nüfu-
sun artması, insanların değişen ihtiyaç ve talepleri üretim süreçlerini 
değiştirmiştir. Bu nedenle geçen yüzyılın önemli meslekleri arasında 
yer alan bazı zanaatlar değişen ticari, ekonomik ve kültürel koşullara 
yeterince uyum sağlayamamıştır. Zanaatkârlar,  talep azlığına bağlı 
olarak ürettikleri ürünleri satamamış ve geçimlerini sağlayamamıştır. 
Bu gelişmeler geleneksel mesleklerin kaybolmaya yüz tutmasına ne-
den olmuştur. Bazı zanaat dalları yerini endüstriyel üretime bırakmıştır, 
diğerleri ise şekil değiştirerek değişen koşullara ayak uydurmuştur.
İlimizde dericilik ve ayakkabıcılık deri fabrikalarına, kumaş boyacılığı 
kimyasal boya fabrikalarına, tenekecilik metal fabrikalarına, dokuma-
cılık tekstil ve kumaş fabrikalarına 
dönüşerek endüstriyel üretime 
geçilmiştir. Manisa’da yok olma 
sürecine giren zanaatları yeniden 
canlandıracak projeler yapılmakta-
dır. Bu projelerin gerçekleşmesi ile 
ilimizin marka değerleri tanıtılacak 
ve ilimizin turizm gelirlerinin artma-
sına önemli katkı sağlanacaktır.

Siz de çeşitli kaynaklardan araştırma yaparak geçmişten günümüze 
ilimizde bulunan zanaat ve zanaatkârlara ait bilgi kartları
hazırlayınız. 
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Manisa; doğal güzellikleri, tarihî ve kültürel değerleriyle turizm açısın-
dan önemli bir ildir. İlimiz ilk çağlardan başlayan tarihi ile çok sayıda 
antik kent, anıt eser ve mimari yapıya sahiptir. Sardes, Aigai, Sidas 
gibi antik kentler; Spil Dağı Millî Parkı; Saruhanlı Beyliği ve Osmanlı 
Dönemi’ne ait şaheserler; arkeolojik ve etnografik eserler özellikle ya-
bancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Yunt Dağı, Demirci ve Gördes’te 
sürdürülen otantik halı ve kilim dokumacılığının yanı sıra tarihî Kula 
evleri de ilimize gelir sağlayan önemli turizm kaynaklarıdır.
Şifalı sular bakımından zengin bir bölgede bulunan Manisa, sıcak su 
kaynakları ile Ege Bölgesi’nin önemli termal tedavi ve turizm merkez-
lerinden biri olabilecek kapasiteye sahiptir.
Manisa inanç, dağ, flora, av, sağlık, foto safari turizmi; eko, kırsal, 
tarihsel ve kültürel turizm gibi çeşitli dallarda zengin olanaklar sunmak-
tadır. İlimiz, Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı’nda kültür 
turizmini geliştirme amacıyla seçilen 15 marka kentten birisidir.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Ege Bölgesi’ni her yıl 
çok sayıda turist ziyaret etmektedir. Ege Bölgesi’nde konaklayan turistle-
rin çoğu yabancı iken Manisa’da daha çok yerli turistler konaklamaktadır.

TURİZM

Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri 
(Kral Mezarları) ve Sardes ören 
yeri UNESCO Dünya Mirası 
Geçici Listesi’ne alınmıştır. Kula 
Volkanik Jeoparkı, UNESCO ta-
rafından Türkiye’nin ilk jeoparkı 
ilan edilmiştir.

1 İlimize Gelen Turist Sayısı
2016 Yılı 295.892
2017 Yılı 488.279
2018 Yılı 507.149

2 Turistik Tesis Sayıları
a Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesisi

Toplam Tesis Sayısı 27
Toplam Oda Sayısı 1.499
Toplam Yatak Sayısı 3.029

b Turizm Yatırım Belgeli Konaklama Tesisi
Toplam Tesis Sayısı 4
Toplam Oda Sayısı 498
Toplam Yatak Sayısı 995

c Turizm İşletme Belgeli Yeme-İçme Tesisleri
Toplam Tesis Sayısı 3
Toplam Kapasitesi 262

ç Turizm Yatırım Belgeli Yeme-İçme Tesisleri
Toplam Tesis Sayısı -
Toplam Kapasitesi -

d Belediye Denetimindeki 
Konaklama Tesisi Şehir Oteli Termal Otel Toplam

Toplam Tesis Sayısı 71 6 77
Toplam Oda Sayısı 2.057 519 2.576
Toplam Yatak Sayısı 4.611 1.268 5.879

İLİMİZİN TURİZM İSTATİSTİKLERİ
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ULAŞIM VE İLETİŞİM İMKÂNLARI
Ege Bölgesi ve İzmir’i diğer böl-
gelere bağlayan en önemli transit 
yollardan biri olan İzmir-Uşak-Af-
yon-Ankara kara yolu da ilimiz 
topraklarına batıdan girmekte; 
Turgutlu, Ahmetli, Salihli ve Kula 
ilçelerinden geçmektedir. Salih-
li’nin 11 km doğusunda, İzmir-U-
şak kara yolundan güneydoğuya 
ayrılan bir başka hat da Alaşehir 
ve Sarıgöl ilçelerinden geçerek 
Denizli ve Aydın’a ulaşmakta-
dır. İzmir-Uşak yolunda Turgutlu 
üzerinden ayrılan bir başka hat da 
il merkezinden geçerek Menemen 
üzerinden İzmir-Çanakkale kara 
yoluna bağlanmaktadır. 
İzmir-Manisa kara yolunda 2018 
yılında hizmete giren Sabuncubeli 
Tüneli iki şehir arasındaki mesa-
feyi 15 dakikaya indirmiştir. 
İstanbul-İzmir arasında yapılan 
ve iki şehir arasındaki mesafeyi 
3,5 saate indiren otoyolun en 
uzun güzergâhı ilimiz sınırların-
dan geçmektedir. Otoyola Soma, 
Kırkağaç, Akhisar, Saruhanlı ve 
Turgutlu gişelerinden giriş-çıkış 
yapılabilmektedir.

Bir şehrin ulaşım ve iletişim imkânları o şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki (tarım, ticaret, 
sanayi, eğitim, sağlık, turizm,  güvenlik…) gelişimini doğrudan etkiler. 
Manisa, coğrafi konumu ve yer şekillerinin uygunluğu nedeniyle ulaşım olanakları bakımından avan-
tajlı bir şehirdir. İlimiz, bölgesel ulaşımda kara ve demir yollarının yanı sıra İzmir’deki deniz ve hava 
limanlarından da yararlanarak dünyaya açılmaktadır.
Ülkemizdeki en işlek şehirler arası yollardan biri olan İzmir-İstanbul kara yolu, ilimiz topraklarına 
kuzeyden girer; Akhisar ve Saruhanlı ilçeleri ile Manisa il merkezinden geçerek İzmir’e ulaşır. Bu yol 
üzerinde Akhisar’dan ayrılan bir hat, Kırkağaç ve Soma ile İzmir’in Kınık ve Bergama ilçelerinden 
geçerek İzmir-Çanakkale kara yoluna bağlanır.

1. Yaşadığınız şehirde hangi ulaşım ve iletişim araçlarından yararlanıyorsunuz?
2. Manisa’da yaşayan bir çiftçi olduğunuzu düşünün. Elde ettiğiniz ürünleri pazara ulaştırmada 

ulaşım imkânlarının ne gibi etkileri olabilir? Tartışınız.?
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Acil Durumlarda Ulaşılması Gereken Telefon

İlimizde il merkezi ile ilçeler arasındaki kara yolu bağlantısı tamamen asfalt yol ile sağlanmaktadır. Manisa il merkezi, ilçelere göre merkezî 
bir konumda değildir. Bu nedenle Kula, Selendi, Demirci ve Sarıgöl ilçelerinden çevre illere ulaşım, Manisa il merkezine ulaşımdan daha kısa 
sürmektedir. 
İl ve ilçe merkezleri arasında toplu taşımacılık resmî ve denetimli özel toplu taşıma araçları ile sağlanmaktadır. İlimizdeki bütün mahalleler, 
bağlı bulundukları ilçelerle kara yolu bağlantısına sahiptir. 2018 yılı verilerine göre 1077 mahallemiz toplu taşıma imkânından faydalanmak-
tadır. İl merkezinde 2019 yılından itibaren elektrikli otobüslerle Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşımacılık yapılmaya başlanmıştır. 
Manisa, ülkemizde elektrikli araçlarla toplu taşımacılık yapan ilk şehirlerden biridir. Ayrıca demir yolu olan ilçelerde il içi toplu taşımada tren 
de kullanılmaktadır.

KARAYOLLARI, 2018
1. Yol Nitelik ve Uzunlukları
 
a) Toplam Yol Ağı (km) 1.095
b) Otoyol  (km)  113
c) Devlet Yolu (km)  584
ç) İl Yolu (km)   468

SAĞLIK
POLİS

İTFAİYE

JANDARMA

AFAD

ORMAN

Ülkemizde yakın geçmişe kadar acil durumlarda 
ulaşılması gereken numaralar kurumlara göre farklılık 
göstermekteydi. Günümüzde ise acil durumlarda kulla-
nılmak üzere tek numara uygulamasına geçilmiştir.
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Demir yolu ulaşımında da Manisa önemli bir kavşak noktasıdır. Balıkesir-Bandırma demir yolu ile Uşak demir yolu il merkezinde birleşir. Bu 
yollardan Bandırma hattı ile feribot bağlantısı kurularak İstanbul’a ulaşım sağlanabilmektedir. Balıkesir hattı üzerinden ise Kütahya, Eskişehir ve 
Ankara demir yolu bağlantısı sağlanmaktadır.
Manisa’dan İzmir, Ankara, Eskişehir, Bandırma, Uşak, Afyon ve Konya’ya günlük tren seferleri bulunmaktadır. İlimiz topraklarından geçen İz-
mir-Ankara hızlı tren hattının yapımı hâlen devam etmektedir. Manisa ve ilçelerine yük ve yolcu taşımacılığında hava yolunu kullanmak isteyen-
ler için İzmir Adnan Menderes Hava Limanı, deniz yolunu kullanmak isteyenler için de İzmir Limanı önemli imkânlar sunmaktadır.

DEMİRYOLLARI 2018

1. Toplam Demir Yolu Ağı (km): 295
2. Taşımalar
     a) Toplam Yolcu Sayısı/Kişi: 1.032.778
     b) Toplam Yük Miktarı/Ton: 539.201
3. Toplam Gar Sayısı
     a) Gar Müdürlüğü: 2 adet (Manisa ve Soma Gar)
     b) Gar Şefliği: 4 adet (Akhisar, Salihli, Turgutlu, Alaşehir)
4. Toplam İstasyon Sayısı: 12 adet (Kapaklı-Süleymanlı- 
    Bakır-Kırkağaç- Saruhanlı-Çobanisa-Ahmetli-Muradiye-  
    Kavaklıdere-Urganlı-Kemalpaşa-Konaklar)
5. Günlük Sefer Sayıları
     a) Yolcu Treni: 20
     b) Yük Treni: 25

İletişim imkânlarının da gelişme gösterdiği ilimizde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2018 verilerine göre 154.480 sabit telefon hattı, 1.294 
ankesörlü telefon, 1.175.176 mobil telefon abonesi, 182.509 sabit geniş bant genel ağ (internet) abonesi, 893.940 mobil genel ağ abonesi, 
22.373 Kablo TV abonesi bulunmaktadır. İlimizdeki fiber-optik kablo uzunluğu 5.977 km’dir. İlimizde karasal anten ve uydu antenleri ile yerli ve 
yabancı birçok kanal izlenebilmektedir. Ayrıca merkez ilçelere bağlı pek çok mahallede kablolu yayın hizmeti verilmektedir.

1. Gelişmiş ulaşım imkânlarına sahip olan şehirlerin ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmelerinin nedenleri nelerdir? Tartışınız.
2. Manisa’nın bazı ilçeleri ekonomik ve sosyal bakımdan oldukça gelişmiş, bazı ilçeleri ise aynı gelişmeyi gösterememiştir. İlçeler arasında-

ki gelişmişlik düzeylerini ulaşım imkânları açısından değerlendiriniz.
3. İlimiz topraklarından geçen ve beş ilçemizle bağlantısı bulunan İzmir-İstanbul otoyolunun ilimize sağlayacağı faydaları tartışınız.
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Manisa, doğal güzellikleri ve çok eskilere dayanan tarihiyle birlikte kültür ve sanat imkânları ba-
kımından da önemli bir yere sahiptir. Şehrimiz; bilim ve sanat etkinlikleri, şehrin dokusuna renk 
katan tarihî ve turistik mekânları, binlerce kitaba ev sahipliği yapan kütüphanelerinin yanı sıra 
yüzlerce yıllık festivalleriyle de ön plana çıkmaktadır. 

MANİSA’DA KÜLTÜR VE SANAT
Kütüphanelerimiz
Gerek il merkezimiz gerekse il-
çelerimiz kütüphane yönünden 
oldukça zengindir. Bu kütüpha-
nelerde Türk ve dünya klasik-
lerinin yanı sına pek çok süreli 
yayına ve tarihî el yazması 
esere ulaşmak mümkündür. 
İlimizde yer alan bu kütüpha-
neler, yayınların zenginliğiyle 
birlikte öğrencilerimiz için de 
uygun çalışma ortamları sun-
maktadır.
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Telefon: 231 15 70
Manisa Yazma Eserler Kütüphanesi: 
Hıdıroğlu Konağı olarak da bilinen bina 
Haziran 2013’te Manisa Yazma Eser Kütüp-
hanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. 
Kütüphanede Osmanlı Türkçesi, Arapça ve 
Farsça yazılmış pek çok eser bulunmakta-
dır. Okuyucular, bu eserleri kütüphanede 
inceleyebildikleri gibi kuruma başvuruda 
bulunarak eserin bir bölümünü veya tama-
mını dijital ortamda da edinebilmektedir. 
Kütüphane, hafta içi 08.00-18.00 saatleri 
arasında hizmet vermektedir

Adres: Sakarya Mah. 1103 Sok. No.: 4 Şehzadeler           

Telefon: 231 11 10
Akhisar Zeynelzade İlçe Halk Kütüpha-
nesi: 1797-1798 yıllarında Zeynelzade 
Hacı Ali Efendi tarafından yaptırılan bina, 
süsleme sanatının en güzel örneklerini 
sunmaktadır. 2007 yılında restorasyon 
projesi tamamlanan yapı, Akhisar’ın ilk 
kütüphanesi durumundadır. Kütüpha-
nede bulunan el yazması eserler aynı 
zamanda tarihî birer belge durumundadır. 
93.310 okuyucusu bulunan kütüphanede 
toplam 31.383 kitap yer almaktadır.

Adres: İnönü Mah. 150. Sok. No.: 31 Akhisar                       
Telefon: 414 15 74

Manisa İl Halk Kütüphanesi: 29 Ekim 
1938’de dönemin valisi Lütfü Kırdar’ın çalış-
maları sonucunda Kitapsaray adıyla hizmete 
açılmıştır. 1940-1944 yılları arasında askerî 
hastane olarak kullanılan Kitapsaray, 23 Nisan 
1945’te ikinci kez kütüphane olarak kullanıl-
maya başlanmıştır. Kütüphane bünyesinde 
çocuk ve yetişkin bölümlerinin yanı sıra görme 
engelliler bölümü, süreli yayınlar bölümü ve 
genel ağ (internet) erişim merkezi bulunmakta-
dır. Ayrıca pek çok öğrenciye ulaşmayı başa-
ran gezici kütüphane de 2016 yılından beri 
halkımıza hizmet sunmaktadır. 2018 verilerine 
göre 28.435 üyesi ve 539.316 okuyucusu 
bulunan Kitapsaray’da 75.476 kitap yer almak-
tadır. 

Adres: 1. Anafartalar Mah. Cumhuriyet Cad. No.: 28        
            Şehzadeler          

Bu kütüphaneler dışında il merkezi ve ilçelerde çocuklara ve tüm halkımıza hizmet veren pek çok kütüphane bulunmaktadır.
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KÜTÜPHANELER-KİTAP VE OKUYUCU SAYILARI, 2018

KÜTÜPHANE ADI
TOPLAM 

KİTAP 
SAYILARI

TOPLAM 
OKUYUCU 
SAYILARI

İLETİŞİM BİLGİLERİ TELEFON
(0236)

ŞEHZADELER ÇOCUK KÜTÜPHANESİ (ŞUBE) 10.980 11.950 Nişancıpaşa Mah. Borsa Cad. No.: 27  Şehzadeler    238 71 14
MİMAR SİNAN ÇOCUK KÜTÜPHANESİ (ŞUBE) 10.465 12.326 Saruhan Mah. Murat Cad. No.: 14 Şehzadeler    238 71 13
SALİHLİ İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ 31.322 237.418 Eski Cami Mah. Atatürk Cad. No.: 68/A Salihli     713 20 68
TURGUTLU İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ 28.869 30.200 Cumhuriyet Mah. Akçakmak Yolu No.: 63 Turgutlu  313 22 16
KULA İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ 6.046 17.254 Taptuk Emre Cad. No.:18 Kula    816 22 66
SARIGÖL İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ 13.751 5.293 Yunus Emre Cad. No.: 3 Sarıgöl     867 11 81
SARUHANLI İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ 15.451 5.328 Cumhuriyet Meydanı Bel. Pasajı No.:1/1 Saruhanlı  357 28 99
SELENDİ İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ 15.161 9.017 45970 Selendi    788 33 28
ALAŞEHİR İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ 15.944 42.444 Adil Turan Cad. No.: 32/A  Alaşehir     653 58 55
DEMİRCİ İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ 22.290 6.627 Mithatpaşa Mah. Kültür Sok. No.: 55 Demirci    462 14 03
DEMİRCİ 50.YIL ÇOCUK KÜTÜPHANESİ 11.890 709 Yenice Mah. Okul Cad. No.: 1 Demirci    462 14 03
GÖRDES İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ 27.594 5.305 Cuma Mah. Atatürk Cad. No.: 45 Gördes    547 13 65
KIRKAĞAÇ İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ 27.156 17.415 Atatürk Cad. 56 Sok. No.:120 Kırkağaç    588 14 06
SOMA İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ 13.508 23.575 N.Danışman Mah. 13 Eylül Parkı İçi Kat: 2 Soma    612 46 46
KÖPRÜBAŞI İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ 7.610 1.515 Necatibey Parkı, 45930 Köprübaşı 571 24 35
SALİHLİ/ADALA HALK KÜTÜPHANESİ 1.477 Geçici Kapalı Adala Belediyesi Salihli    732 20 53
AKSELENDİ HALK KÜTÜPHANESİ 2.464 Geçici Kapalı Cumhuriyet Mah. 1. Sokak No.: 111 Akhisar  436 81 77
AHMETLİ İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ 3.956 2.182 6 Eylül Mah. Hükûmet Cad. No.:34 Ahmetli    768 21 50
SALİHLİ/YILMAZ HALK KÜTÜPHANESİ 3.772 Geçici Kapalı Fatih Mah. Belediye Cad. No.: 18 Yılmaz/Salihli    714 18 32

“Bir kitap okuyan her şeyi bildiğini zanneder. İkinci kitabı okuyan kuşkuya düşer. 
Üçüncü kitabı okuyan hiçbir şey bilmediğini anlar.” 

Frederick Pollock

Yaşadığınız yerdeki kütüphaneye üye olarak seçtiğiniz bir kitabı ödünç alınız. Okuduğunuz kitabı arkadaşlarınıza tanıtarak bu işlemi 
her ay tekrarlayınız. Kitapları teslim tarihinden önce kütüphaneye iade etmeyi unutmayınız.
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Sehrimiz Manisa.

Festİval ve Şenlİkler

Mesir macunu her yıl Türk tarihinde büyük öneme sahip olan Nevruz 
Bayramı ile aynı zamanda yani 21 Mart’ta dualar okunarak karılmaya 
başlanır. Yaklaşık bir hafta sonra, haftanın bitimine denk gelen pazar 
günü ortalama 6 ton mesir macunu 45 noktadan halka saçılır. Bu sü-
reçte Mesir Şenlikleri devam eder. Şenlikler kapsamında fuarlar, kon-
serler, sergiler, halk oyunları ve çocuk eğlenceleri gibi pek çok etkinlik 
düzenlenir. Manisa Valiliği, Manisa Belediye Başkanlığı ve  Manisa’yı, 
Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği tarafından düzenlenen bu festival 
için gerek yurt içinden gerek yurt dışından pek çok misafir şehre gelir. 
Bu yönüyle Mesir Şenlikleri, şehrimizin tanıtımında da büyük öneme 
sahiptir. Ayrıca bu festival kapsamında pek çok firmanın stant açtığı 
Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı düzenlenmektedir.

Uluslararası Mesir Macunu Festivali
Ülkemizin en köklü geleneklerinden olan Mesir Şenlikleri, Mani-
sa’dan dünyaya açılan bir sağlık ve dayanışma kültürüdür. Mesir, 
yalnızca bölgesel bir kutlama değil baharın gelişinin bu toprak-
lardan tüm dünyaya müjdelenmesidir. Yaklaşık 479 yıldır devam 
eden ve nesilden nesile aktarılan bu kültürün temel ögesi hiç kuş-
kusuz mesir macunudur. Mesir macununun en büyük özelliği hoş 
kokusu ve lezzetidir. Zencefil, karanfil, vanilya, karabiber, sina-
meki, havlıcan, tarçın, kimyon gibi toplam kırk bir çeşit baharattan 
yapılan mesir macununun soğuk algınlığı, hazımsızlık, iştahsızlık 
gibi birçok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir. Hatta halk arasında, 
macundan yiyen bir kişiyi bir yıl boyunca zehirli bir hayvanın sok-
mayacağına inanılır.
Mesir macununun ortaya çıkma ve bir kültüre dönüşme süreci ise 
oldukça eskilere dayanır. Yavuz Sultan Selim, tahta çıktıktan sonra 
oğlu Şehzade Süleyman’ı Manisa’ya sancak beyi olarak gönderir. 
Şehzade Süleyman’ın annesi Hafsa Sultan da Manisa’ya gelir ve 
burada 1522-1523 yıllarında Sultan Camisi’ni yaptırır. Genel ina-
nışa göre Hafsa Sultan bu dönemde hastalanır. Onun hastalığına 
hiçbir hekim şifa bulamaz. Daha sonra Sultan Külliyesi’nin önemli 
isimlerinden Merkez Efendi’nin kırk bir çeşit baharat kullanarak 
hazırladığı macun Hafsa Sultan’ı iyileştirir. Bunun üzerine Hafsa 
Sultan bu şifa kaynağının tüm hastalara dağıtılmasını ister. Zaman 
içerisinde halkın talepleri artınca da Sultan Camisi’nden halka 
saçılmasını emreder. Kâğıtlara sarılan mesir macunu o günden 
sonra her yıl aynı tarihlerde Sultan Camisi’nin minare ve kubbele-
rinden halka şifa dağıtmaya devam eder.
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Kırkağaç Çam Festivali 
Çam Festivali, Kırkağaç’ta 158 yıldır devam eden çok köklü bir ge-
lenektir. Festival, Soma-Kırkağaç kara yolu üzerinde bulunan Kırka-
ğaç Çamlığı’nda mayıs ayı içerisinde düzenlenir. Festival alanında 
çadırlar kurulur, sergiler açılır. İlçe halkı festival boyunca piknik ya-
pıp eğlenirken çocuklar kurulan lunaparkta gönüllerince vakit geçirir.

Akhisar Çağlak Festivali
“Akhisar Çağlak’ı” ya da “Çağlak Mesiri” olarak da bilinen bu festi-
val Akhisar’a özgü bir bahar bayramıdır. Kökeni çok eski tarihlere 
dayanan bu geleneğin ünü ülke sınırlarını da aşmıştır. İnanışa 
göre Akhisar’ın ünlü isimlerinden Şeyh İsa, eğitimini tamamladığı 
Bursa’dan Akhisar’a dönüşünde halk tarafından Çağlak Deresi 
civarında karşılanır. Bu karşılama sırasında eğlenceler düzenlenir, 
yemekler yenir, oyunlar oynanır. Yaklaşık on yedi gün süren bu 
eğlencelerin ardından şehre dönülür. Bu olaydan sonra halk her 
yıl Çağlak’a giderek eğlenceler düzenler, oyunlar oynar ve baharı 
karşılar. Nevruz ve Hıdırellez gelenekleriyle büyük benzerlikler gös-
teren ve mayıs ayında düzenlenen Çağlak Şenliği son zamanlarda 
büyük bir festival kimliği kazanmıştır. Eğlence, oyun ve müsabaka-
lara son dönemde sanatsal ve bilimsel birtakım etkinlikler de eklen-
miştir. Açılan sergi ve stantlar sayesinde üreticiler ürünlerini halkla 
buluşturmakta, bu sayede bölgedeki ekonomik hareketlilik artmak-
tadır. 560 yıllık bu köklü gelenek, her geçen yıl daha kapsamlı ve 
tanınan bir festival hâlini almaktadır.
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Sehrimiz Manisa.

Bilim ve Sanat Merkezleri 
İlimizde Şehzadeler, Akhisar, Salihli, Turgutlu ilçelerinde Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri mevcuttur. Bilim ve 
Sanat Merkezleri; matematik, Türkçe, fizik, kimya, biyoloji, felse-
fe, resim, müzik gibi alanlarda öğrencilere uygulamalı eğitimler 
vermektedir. Merkezlerde bilgi yarışması, deney, gezi, söyleşi ve 
animasyon çalışması gibi pek çok etkinlik yapılmaktadır. Bu mer-
kezlerin en önemli işlevi üstün yetenekli öğrencilerin bu yetenekle-
rini keşfederek geliştirmektir. Ayrıca Manisa’nın farklı bölgelerinden 
gelen öğrenciler, Manisa Fen Lisesinde bulunan Planetaryum (Gö-
kevi)  ve Bilimevi ile Salihli Anadolu Öğretmen Lisesinde bulunan 
Planetaryum ve Gözlemevi sayesinde gök cisimleriyle ilgili gözlem 
ve araştırma yapabilme imkânı bulabilmektedir.

Gençlik Merkezleri
Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan gençlik merkez-
leri, sosyal ve kültürel alanlarda etkin ve başarılı gençler yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır. Bu merkezlerde meslek edindirme kursları (MAS-
MEK) da düzenlenmektedir. El sanatları, halk oyunları, bilgisayar, 
enstrüman, yabancı dil kursları da her yaştan Manisalıya hizmet 
vermektedir. İlimizde Atatürk Gençlik Merkezi (Laleli-Yunusemre), 
Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi  (Şehzadeler), Alaşehir Şehit Fethi 
Sekin Gençlik Merkezi, Turgutlu Gençlik Merkezi, Salihli Gençlik 
Merkezi, Selendi Gençlik Merkezi, Sarıgöl Gençlik Merkezi gibi pek 
çok gençlik merkezi bulunmaktadır. Bununla birlikte gençlerimiz, Ma-
nisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezlerinde (MABEM) LGS ve 
YKS’ye hazırlanma imkânı bulabilmektedir. Salihli’de iki, diğer bütün 
ilçelerimizde birer adet olmak üzere ilimizde toplam 18 MABEM bu-
lunmaktadır. Ayrıca Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezinde örgün 
eğitime destek kurslarının yanında diksiyon, engelli bakımı ve enstrü-
man gibi pek çok alanda kurslar düzenlenmektedir. Yunusemre Bele-
diyesi Gençlik Eğitim Merkezinde de LGS’ye ve YKS’ye yönelik kurslar 
düzenlenmekte ve Manisalı öğrencilerimiz sınavlara hazırlanmaktadır.

Kültürel ve sanatsal 
etkİnlİkler
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Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri
4-12 yaş arası çocukların bilişsel ve sosyal becerilerini geliştirmek 
amacıyla çocuk kültür ve sanat merkezleri kurulmuştur. Manisa 
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına 
bağlı olarak hizmet veren bu merkezlerde Türkçe, matematik, hızlı 
okuma, satranç, zekâ oyunları, drama, bale, resim, keman gibi pek 
çok içerikte hizmet sunulmaktadır. Bu merkezlerde bir yıl üç dö-
nemden oluşmaktadır. İlimizde hizmet veren çocuk kültür ve sanat 
merkezleri şunlardır: Çarşı ÇKSM, Karaköy ÇKSM, Laleli ÇKSM, 
Mesir ÇKSM, 75. Yıl ÇKSM, Ahmetli ÇKSM, Alaşehir ÇKSM, Göl-
marmara ÇKSM, Kırkağaç ÇKSM, Köprübaşı ÇKSM, Kula ÇKSM, 
Salihli ÇKSM, Sarıgöl ÇKSM, Selendi ÇKSM, Saruhanlı ÇKSM, 
Turgutlu Selvilitepe ÇKSM, Turgutlu Ergenekon ÇKSM, Turgutlu 7 
Eylül ÇKSM. 

Sergi Salonları
Cumhuriyet Meydanı yanında bulunan Fatih Sergi Salonu 2017 
Mesir Şenlikleri kapsamında düzenlenen sergiyle hizmete açıl-
mıştır. Bu salonda 150’ye yakın resim veya fotoğraf aynı anda 
sergilenebilmektedir. Manisa-İzmir kara yolu üzerindeki Çanakkale 
Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu ise Cumhuriyet’imizin kuru-
cusu Gazi M. Kemal ATATÜRK’ün ve kahraman Mehmetçiğimizin 
anısına hazırlanarak 24 Mart 2013 tarihinde hizmete açılmıştır. 
Burada ses efektleri ve üç boyutlu görseller sayesinde oldukça 
etkileyici sunumlar yapılmaktadır.

Manisa Şehzadeler Belediyesince restore edilen 520 yıllık 
tarihî Kurşunlu Han 2019 yılından itibaren kültür ve sanat 
merkezi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Han içerisinde 
tezhip, hat, ebru vb. geleneksel el sanatları ile ilgili kurslar 
düzenlenmektedir.
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Sehrimiz Manisa.

Sinema ve Tiyatrolar
İlimiz sinema ve tiyatro salonları bakımından da her geçen gün 
daha büyük olanaklara kavuşmaktadır. Manisa Kültür Merkezi; 
çocuk oyunlarına, tiyatrolara, sergilere ve konferanslara ev sahip-
liği yapmaktadır. 27 Mart 2007’de perdelerini açan Manisa Şehir 
Tiyatrosu, yerli ve yabancı pek çok oyunu Manisalılarla buluştur-
maktadır. Açılan yeni salonlar sayesinde tiyatro oyunları ve filmler 
halkımızla buluşmaktadır. İl genelindeki 10 tiyatro salonunda 2018 
yılında 69 eser sahnelenirken 198 gösteri düzenlenmiştir. Sahnele-
nen oyunları yaklaşık 47 bin kişi izlemiştir. Manisa’mızdaki 8 sine-
ma salonunun ikisi il merkezinde, ikisi Salihli’de, ikisi Turgutlu’da, 
diğerleri ise Alaşehir ve Akhisar’da yer almaktadır.

Müzeler
İlimizde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iki müze bulunmaktadır. 
Bunlardan ilki Manisa Müzesi’dir. 29 Ekim 1937 tarihinde açılan 
müzede Batı Anadolu’dan toplanan pek çok arkeolojik eser ser-
gilenmektedir. Ayrıca Lidya Krallığı’nın başkenti Sart’ta (Sardes) 
yapılan kazılarda çıkarılan eserler de burada yer almaktadır. Antik 
Çağ’dan Osmanlı Dönemi’ne kadar pek çok altın, gümüş, bronz 
sikkeler hazine odası bölümünde sergilenmektedir. Etnografya bö-
lümünde ise Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait kıyafetler, silah-
lar, takılar, yazma eserler bulunmaktadır.
İlimizdeki bir diğer müze Akhisar Müzesi’dir. 2012 yılında müze 
olarak kullanılmaya başlanan müze binası uzunca bir dönem okul 
ve öğretmenevi olarak kullanılmıştır. 11 ayrı kısımda 1451 eserin 
sergilendiği müze arkeoloji ve etnografya bölümlerinden oluşmak-
tadır. Müzede milattan önceki dönemlerden Osmanlı Dönemi’ne 
kadar pek çok alet, takı, silah ve kıyafet sergilenmektedir.
Bu iki müzenin dışında Sultan Camisi külliyesinde yer alan ve Haf-
sa Sultan Şifahanesi olarak bilinen yapı, 2013 yılında Hafsa Sultan 
Şifahanesi Tıp Tarihi Müzesi adıyla hizmete girmiştir. Müzede o dö-
nemde kullanılan tıbbi aletler ve tıp kitaplarının yanı sıra dönemin 
tedavi biçimlerini canlandıran maketler de bulunmaktadır.

Manisa Büyük Şehir Belediyesi tarafından her ay kültür ve 
sanat rehberi hazırlanmakta ve bu rehber ücretsiz olarak 
Manisalılarla buluşturulmaktadır. Rehberde o ay gerçekleştiri-
lecek bütün kültür ve sanat etkinliklerinin içeriği hakkında bilgi 
sunulmaktadır.
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TURİSTİK MEKÂNLARIMIZ

Sart (Salihli)
Salihli yakınlarında, Manisa’ya yaklaşık 62 km uzaklıkta bulunan 
Sart (Sardes), Antik Çağ’da Lidya Krallığı’nın başkentidir. Tarih-
teki ilk altın para burada basılmıştır. Arkeolojik kazılar sonucunda 
Artemis Tapınağı, Sinagog, Gymnasium (Cimnazyum) başta olmak 
üzere altın arıtımevi ve Artemis Mabedi yakınındaki küçük kilise gibi 
birçok eser burada ortaya çıkarılmıştır. 

Bin Tepeler-Lidya Kral Mezarları (Salihli)
Salihli-Gölmarmara-Ahmetli üçgeninde Gediz Nehri’nin kuzeyin-
de kalan geniş alan, üzerinde bulunan yüze yakın tümülüs (içinde 
mezar bulunan tepecik) nedeniyle Bin Tepeler adıyla anılmaktadır. 
Anadolu’daki benzerlerinin en büyüğü olan bu bölge, Anadolu’nun 
piramitleri olarak da anılır. Tümülüslerde Lidya kralllarına ve soylula-
rına ait mezarlar bulunmaktadır. Mezar odaları taştan inşa edilmiştir 
ve bunların birçoğu geçmiş dönemlerde yağmalanmıştır.
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Sehrimiz Manisa.

Thyateira (Akhisar)
Bugünkü Akhisar ilçe merkezinin sınırları içinde olan antik kent, 
mevcut binaların altında kalmıştır. Thyateira’nın (Tiyatera) Erken 
Bronz Dönemi’ne kadar uzanan bir geçmişi olduğu belirtilmekte-
dir. Tepe Mezarlığı bölgesindeki kazılarda 2 ve 4. yüzyıl arasında 
yapıldığı tahmin edilen bir portiko (önünde sütunların bulunduğu 
üstü örtülü uzunlamasına salon) ile 5 ve 6. yüzyıla ait oval planlı bir 
yapının kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Kentin merkezi Akhisar Devlet 
Hastanesi’nin bulunduğu tepededir. 

Philadelphia ve St. Jean Kilisesi (Alaşehir)
Büyük bölümü günümüz Alaşehir kentsel yerleşiminin altında kal-
mıştır. MÖ 2. yüzyılda Bergama Kralı II. Attolos (Atolos) tarafından 
kurulan Philadelphia (Filedelfiya), Romalılar zamanında “Küçük Ati-
na” olarak anılmıştır. Bizans döneminde önemini koruyan kent, bu 
dönemde sağlam bir surla çevrilmiştir. Antik Philadelphia kentinin 
iç kalesi durumunda olan Toptepe’deki tapınak kalıntıları, Bizans 
döneminde yapılan surlar ve MS 6. yüzyıla ait St. Jean (Sen Jan) 
Kilisesi bölgenin en önemli eserleridir. 
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Aigai (Yunusemre)
Aigai (Aygayi) antik kenti Manisa’ya yaklaşık 49 km mesafedeki 
Köseler köyü yakınında bulunmaktadır. Nemrutkale adıyla da bilinir. 
Çevreye hâkim konumdaki kayalık bir tepe üzerinde bulunan kentin 
tarihi, MÖ 8. yüzyıla kadar inmektedir. MS 17 yılındaki depremde 
büyük ölçüde hasar gören kentin onarım geçirdiği ve Hellenistik Dö-
nem’de önemli bir ticari merkez olduğu bilinmektedir. Kentte 2004 
yılından beri kapsamlı kazı çalışmaları yapılmaktadır. 

Manisa Kalesi (Şehzadeler)
Spil Dağı’nın kuzey yamaçlarında kalıntıları bulunan Manisa Ka-
lesi’nin 8. yüzyıl başlarında yapıldığı tahmin edilmektedir. Manisa 
Kalesi, dış kale ve iç kale olmak üzere iki bölümden meydana gel-
miştir. Dış kaleye ait yedi kapıdan ikisinin kalıntılarına ulaşılmıştır. 
İç kale ise beşgen bir plana sahip olduğu için “Sandık Kale” olarak 
adlandırılmıştır Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde bu kaleden 
ayrıntılı biçimde söz edilmiştir.
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Sehrimiz Manisa.

Yoğurtçu Kalesi (Yunusemre)
Manisa merkeze 20 km kadar uzaklıkta, Uzunburun köyü yakın-
larındadır. 12. yüzyıl sonları veya 13. yüzyıl başlarında yapıldığı 
tahmin edilmektedir. Surlardan ve belli aralıklarla sıralanmış kule-
lerden oluşmaktadır. İç bölümdeki surların büyük bir kısmı yıkılmış 
durumdadır. Kalede henüz kazı çalışmaları yapılmamıştır.

Niobe (Şehzadeler)
Spil Dağı eteklerinde, Karaköy’e bağlı Çaybaşı mevkisinde yer alan 
Niobe (Niyobe), efsanelere konu olmuş büyük bir kayadır. Efsaneye 
göre Kral Tantalos’un kızı olan Niobe’nin on dört çocuğu vardır. Tanrı-
ça Leto’nun ise yalnızca iki çocuğu vardır. Niobe, bu nedenle Leto’yu 
küçümser. Leto bu duruma çok öfkelenir ve oğulları Artemis ve Apol-
lon’a Niobe’nin çocuklarını öldürtür. Bu olaydan sonra Niobe yaşadığı 
büyük acıdan dolayı durmaksızın ağlar. Tanrı Zeus, Niobe’nin bu 
hâline acır ve ızdırabını sonlandırmak için onu bir kayaya dönüştürür.  
Uzaktan bakıldığında bir kadın başını andıran kayadan sızan sular 
Niobe’nin gözyaşları olarak kabul edilmiş ve bu yüzden bu büyük taş 
parçasına halk arasında “Ağlayan Kaya” denmiştir.
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YANIK ÜLKE KATAKEKAUMENE
KULA VOLKANİK JEOPARKI

Kula’ya 16 km uzaklıktaki Burgaz köyü civarlarındadır. Şiddetli 
yağmur ve rüzgârların aşındırmasıyla oluşan doğal yapılar tam 
anlamıyla görsel bir şölen sunmaktadır. Koni biçiminde bir gövde ve 
şapka biçiminde bir başlıktan meydana gelen yapıların tam olarak 
ne zaman oluştuğu bilinmemektedir. Millî Parklar Genel Müdür-
lüğünce Tabiat Anıtı ilan edilen Peri Bacaları aynı zamanda 37,5 
hektarlık bir sit alanıdır. Türkiye’nin ilk ve tek UNESCO jeoparkı 
Manisa’da bulunan Kula UNESCO Küresel Jeoparkı’dır.

Spil Dağı Millî Parkı
Manisa’nın en önemli sembollerinden biri olan Spil Dağı 1513 m 
yüksekliğindedir. Bünyesinde bulunan vadiler, mağaralar, kayalar, 
göller ve zengin bitki örtüsüyle tam bir doğa harikası olan dağın en 
ünlü bitkisi Manisa lalesidir. Osmanlı Dönemi’nde İstanbul’a götürülen 
bu laleler bir devre de adını vermiştir.  Kendilerine doğal bir yaşam 
alanı bulan yılkı atları ise Spil Dağı’nın muhteşem güzelliklerine eşlik 
etmektedir. Bu doğal güzellikleriyle pek çok hikâye ve efsaneye de 
konu olan Spil Dağı 1969 yılında millî park ilan edilmiştir. Spil Dağı’n-
da yer alan Atalanı mevkisi, piknik ve oyun alanlarının yanı sıra dağ 
evleriyle de bir eğlence ve dinlenme merkezi durumundadır. Spil Da-
ğı’nın eteklerinde yer alan Mevlevihane ise on iki hektarlık bir piknik 
alanıdır. Saruhanoğulları zamanında yaptırılan Mevlevihane’nin yakı-
nında bulunduğu için bu adı almıştır. Dağcılık sporu bakımından da 
önemli imkânlar sunan Spil Dağı’ndan tüm şehir merkezinin yanı sıra 
İzmir ve Aliağa körfezlerini ve Yunt Dağı’nı da görmek mümkündür.
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Sehrimiz Manisa.
Manisa’mızda bunların yanı sıra Gelin Uçtu Tepesi (Demirci), Türkmen 
Şelalesi (Yunusemre), Volkanik Jeopark (Kula-Salihli) gibi daha pek 
çok doğal güzellik bulunmaktadır.

Sart ören yerindeki Sart, Akhisar’daki Thyateira ve Alaşehir’deki St. Jean kiliseleri 
Ege Bölgesi’nde Hristiyanlığın ilk çağlarına ait yedi kilise arasında yer almaktadır.
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KAPLICALARIMIZ
Kurşunlu Kaplıcaları (Salihli)

Salihli’ye 5, Manisa il merkezi-
ne 65 km uzaklıktadır. Solunum 
yolu, cilt ve kadın hastalıkları-
nın yanı sıra eklem rahatsızlık-
larının tedavisinde bu kaplıca-
lardan yararlanılmaktadır.

Urganlı Kaplıcaları (Turgutlu)
Turgutlu’ya 17, Manisa il 
merkezine 57 km uzaklıktadır. 
Kireçlenme, romatizma, siyatik, 
egzama gibi pek çok hastalığa 
iyi gelmekle birlikte, içildiğinde 
bağırsak, böbrek ve mide ra-
hatsızlıklarına da fayda sağla-
maktadır.

Sart Kaplıcaları (Salihli)
Salihli’ye 11, Manisa il merke-
zine 68 km uzaklıktadır. Cilt ve 
kadın hastalıkları, romatizma 
gibi pek çok rahatsızlığa fayda 
sağlamaktadır.

Hisar Kaplıcaları (Demirci)
Demirci’ye 4, il merkezine 165 
km uzaklıktadır. Romatizma 
tedavisinde etkilidir. İçildiğinde 
sularının bağırsak ve mide ra-
hatsızlıklarına iyi geldiği bilin-
mektedir.
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Sehrimiz Manisa.

Emir Kaplıcaları (Kula)
Kula’ya 19, il merkezine 137 
km uzaklıktadır. Romatizma, 
kırık-çıkık, siyatik tedavisinde 
bu kaplıcalardan yararlanıl-
maktadır. Sindirim sistemi ve 
karaciğerle ilgili rahatsızlıklara 
da fayda sağlamaktadır.

Menteşe Kaplıcaları (Soma)
Soma’ya 30, Manisa il merkezi-
ne 104 km uzaklıktadır.  Kadın 
hastalıklarının yanı sıra nevral-
ji, siyatik ve romatizma gibi pek 
çok rahatsızlığın tedavisinde 
faydası bilinmektedir.

Saraycık Kaplıcaları (Demirci)
Demirci’ye 40, il merkezine 124 
km uzaklıktadır. Kireçlenme, 
romatizma ve siyatiğin yanı sıra 
kadın hastalıklarında da bu kap-
lıcalardan yararlanılmaktadır. 

Sarıkız Ilıcası (Alaşehir)
Alaşehir’e 2, Manisa il merke-
zine 92 km uzaklıktadır. Cilt ve 
sinir hastalıkları ile romatizma-
nın tedavisinde bu kaplıcalar-
dan yararlanılmaktadır. Ayrıca 
beden ve zihin yorgunluklarının 
giderilmesinde etkilidir. 
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Şehirler bir yerin, zamanın ve kültürel birikimin ürünüdür. Her şehir, o şehre ait olan ve 
onu diğerlerinden ayıran mimari eserlerle inşa edilir. Meydana getirildiği dönemin izlerini 
taşıyan mimari eserler diğer etkenlerle birlikte o şehrin kimliğinin oluşmasında önemli rol 
oynar.

ŞEHRE KİMLİK KAZANDIRAN ESERLER

Geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan Manisa’mızda farklı dönemlerde farklı medeni-
yetler tarafından meydana getirilen mimari eserler şehrimize özgü bir kimlik kazandır-
mıştır. Bu kimliğin oluşmasında Hititlerden Friglere, Lidyalılardan Perslere, Makedon-
yalılardan Romalılara, Doğu Roma’dan Türk Beyliklerine ve Osmanlılara kadar pek 
çok medeniyetin etkisi vardır. Yeni mimari eserlerin meydana getirilmesi ile şehrimizin 
kimlik oluşumu günümüzde de devam etmektedir. 
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Manisa Hükûmet Konağı (Şehzadeler)
Manisa Hükûmet Konağı ilk olarak 1908 yılında inşa edilmiş ancak 
işgal döneminde 1922 yılında yakılmıştır. Mevcut konak aynı 
yerde Vali Müştak Lütfü Bey tarafından 1924-1925 yılları arasında 
yaptırılmıştır. Yapının mimarı Rüstem Bakoğlu’dur.
Üç katlı ve dikdörtgen planlı bina, Osmanlı mimari stilinde inşa 
edilmiştir. 925 metrekare alan üzerinde yükselen yapının her 
katında on yedişer oda bulunur. Kuzey cephe ortasında yer alan 
giriş, anıtsal bir nitelik taşır. Bu girişin iki yanındaki merdivenlerin 
üzerinde çok köşeli, dört sütunlu, üç sivri kemerli bir sundurma yer 
alır. Güney cephe ortasında ise binaya yedi mermer basamaktan 
girilen bir giriş kapısı daha bulunur. Sultan Cami ve Külliyesi (Şehzadeler)

İçinde cami, medrese, sıbyan mektebi, imaret ve hankah (derviş-
lerin toplandığı yer) bulunan külliye Kanuni Sultan Süleyman’ın 
annesi Hafsa Sultan tarafından yaptırılmıştır. Mimarı Acem Ali’dir. 
1522 yılında tamamlanan külliyeye sonraki dönemlerde darüşşifa 
ve çifte hamam ilave edilmiştir. 
16. yüzyıl Osmanlı mimarisinin ildeki en önemli örneklerinden biri 
olan bu camiden halka mesir saçımı yapılmaktadır. Bu nedenle 
yapı, halk arasında Mesir Camisi adıyla da bilinir. Ortada bir bü-
yük, yanlarda küçük kubbelerle örtülmüş olan cami, külliyenin ana 
binasıdır. Sade bir üslupla yapılan caminin yapımında kesme taş 
ve tuğla kullanılmıştır.
On odalı bir yapı olan medrese binasının ana girişi kuzeye bakar. 
Yapı, cami avlusunun kuzeyini çevreler. Medrese binasının ku-
zeydoğusunda iki odalı sıbyan mektebi, kuzeyinde ise hamam ve 
darüşşifa yer alır. Çeşitli tarihlerde yapılan onarımlar sayesinde bu 
yapılar günümüze kadar sağlam bir şekilde ulaşmıştır.
Hankah ve imarethane binaları ise Millî Mücadele Dönemi sıra-
sında yakılmış ve sonraki yıllarda bu yapıların yeri park şeklinde 
düzenlenmiştir. Düzenlenen bu alana “Sultan Parkı” adı verilmiştir.
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Muradiye Cami ve Külliyesi (Şehzadeler)
Külliye; cami, medrese, imarethane ve dükkânlardan oluşur. III. 
Murat adına 1583-1592 yılları arasında yaptırılmıştır. Yapının pro-
jesi Mimar Sinan’a aittir. Mimar Mahmut Ağa tarafından başlatılmış 
olan külliyenin inşasını Mimar Mehmet Ağa tamamlamıştır.
Külliyenin en önemli yapısı ters T planlı camidir. Kesme taştan 
yapılan cami klasik Osmanlı mimarisinin en zarif örnekleri arasın-
da yer alır. Caminin kuzey cephesinin köşelerinde tek şerefeli iki 
minare vardır. Mihrap duvarı İznik çinileriyle kaplı olan caminin 
mermer minberi çok değerli bir sanat eseridir.
Külliyenin batı cephesinde medresenin giriş kapısı yer alır. Med-
resenin kuzey, güney ve batı yönlerinde odalar yer alır. Odaların 
üzeri kubbe ile örtülüdür ve içlerinde ocak ve dolap nişleri bulunur.
Medrese planına benzeyen imarethanede avluyu “U” şeklinde 
saran mutfaklar, yemekhaneler ve erzak depoları bulunur. Mut-
fak bölümlerinde ise çeşme ve büyük ocaklar yer alır. Külliyenin 
medrese ve imarethane bölümleri günümüzde müze olarak kulla-
nılmaktadır.
Medrese ile cami arasında yer alan avluya 1812 yılında Karaos-
manoğulları’ndan Hüseyin Ağa tarafından kütüphane yaptırılmıştır.

Ulu Cami ve Külliyesi (Şehzadeler)
Cami, medrese, türbe ve hamamdan meydana gelen külliye; Spil 
Dağı’nın kuzey yamaçlarında şehre hâkim bir konumda yer almak-
tadır. 1366 yılında Saruhan Bey’in torunu İshak Çelebi tarafından 
Mimar Emet Bin Osman’a yaptırılmıştır. Yapımında taş, tuğla ve 
bazı antik mimari unsurlar kullanılmıştır.
Enine dikdörtgen bir plana sahip olan cami, sekizgen ayak sistemi 
üzerine oturan bir büyük kubbeyle örtülmüştür ve tek minareli-
dir. Caminin minberi, Beylikler Dönemi Türk ahşap oymacılığının 
şaheserleri arasında yer alır. Minberin kapısı, günümüzde Manisa 
Müzesi’nde sergilenmektedir.
İki katlı medrese, aynı mimar tarafından caminin batı bitişiğinde 
camiden on yıl kadar sonra yapılmıştır. “Fethiye Medresesi” adıyla 
da anılmaktadır. Medresenin kuzeye bakan taç kapısının her iki 
yanında birer çeşme bulunmaktadır. Kentin en eski medresesidir.
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Sehrimiz Manisa.

Mevlevihane (Şehzadeler)
Kitabesinde yer alan bilgilere göre Mevlevihane, 1368-1369 yılla-
rında Saruhan Bey’in torunu İshak Çelebi tarafından yaptırılmıştır. 
Mimarı Emetullahoğlu’dur. Yapı, Ulu Cami Külliyesi’nin içinde yer 
almasına rağmen külliyedeki diğer yapıların biraz uzağında bulu-
nur. 1999-2001 yıllarında aslına uygun olarak onarılan Mevleviha-
ne düzenlenerek ziyarete açılmıştır.  

Hatuniye Cami ve Külliyesi (Şehzadeler)
II. Bayezid’ın eşi Hüsnüşah Sultan tarafından 1490 yılında yaptı-
rılan külliye; cami, medrese, imarethane ve sıbyan mektebinden 
oluşmaktadır.
Hatuniye Camisi, tek minareli ve dikdörtgen planlı sade bir mimari-
ye sahiptir. Caminin ana mekânı, sekizgen bir kasnak üzerinde bir 
büyük ve iki küçük kubbe ile örtülmüştür. Son cemaat yerinin üstü 
ise altı sütun üzerinde bulunan beş küçük kubbeyle kapatılmıştır. 
Dikdörtgen planlı sıbyan mektebi caminin batı kısmında yer alır. 
Millî Mücadele Dönemi yıllarında medrese ve imarethane bölümle-
ri yakılmış ve günümüze kadar ulaşmamıştır. 1497 yılında yapılan 
Kurşunlu Han, gelir getirmesi amacıyla külliyeye ilave edilmiştir.
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Rum Mehmet Paşa Bedesteni (Şehzadeler)
Bedesten, Fatih Sultan Mehmet döneminin önemli devlet adamla-
rından biri olan Rum Mehmet Paşa’nın İstanbul’da yaptırdığı cami 
ve medreseye gelir getirmesi amacıyla vakıf olarak inşa edilmiştir. 
Tek katlı yapı, kuzey-güney yönünde enine dikdörtgen planlıdır. 
Yapının dört yönden giriş kapısı bulunmaktadır. Dış cephesinde 29 
dükkân yer alan yapının güney ve batı girişlerinde sonraki dönem-
lerde yapılan birer çeşme vardır.
2015 yılında aslına uygun olarak onarımı tamamlanan bedesten, 
günümüzde Şehzadeler Belediyesi tarafından çok amaçlı salon 
olarak kullanılmaktadır.

Saruhan Bey Türbesi (Şehzadeler)
Türbe, Muradiye ve Sultan külliyeleri arasında İzmir Caddesi 
üzerinde yer almaktadır. Yapıyı İshak Bey’in, dedesi Saruhan Bey 
adına inşa ettirdiği tahmin edilmektedir. Türbe dikdörtgen planlı 
ve kubbe ile örtülüdür. Türbenin yan tarafında yer alan ve Leble-
bici Dede diye bilinen yatırın Saruhan beylerinden Hızır Şah’a ait 
olduğu düşünülmektedir. Yürümesi geciken çocukların yürümesini 
sağlamak amacıyla halk arasında buraya leblebi bırakma inancı 
vardır.
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Yeni Han (Şehzadeler)
19. yüzyılda Hacı Mehmet Sadık Bey tarafından inşa ettirilmiştir. 
Yapı; dikdörtgen planlı, avlulu, ahırlı, iki katlı bir ticaret hanıdır. 
Ana girişe sonraki dönemlerde ilaveler yapılmıştır. Zemin katta 
sonradan ilave edilmiş ahırlar ve depolar yer almaktadır. Zemin kat 
odaları iki mekânlıdır. Üst katta ise revaklara açılan tek mekânlı 
odalar vardır. Yapının batı ve güney cephelerinin önünde dükkânlar 
bulunmaktadır. 
Hanın güneybatı cephesinin uç kısmında bir kuş evi vardır. 2001 
yılında başlayıp 2004 yılında aslına uygun onarımı tamamlanan 
Yeni Han, günümüzde içinde kafeteryaları olan turistik bir alışveriş 
mekânı olarak kullanılmaktadır.

Kurşunlu Han (Şehzadeler)
Kurşunlu Han’ın, Sultan II. Bayezid’in eşi Hüsnüşah Sultan tarafın-
dan inşa ettirilen Hatuniye Külliyesi’nin içinde yer aldığı kabul edil-
mektedir. Yapının 1497 tarihli vakfiyesinde altta 36, üstte 38 odası 
bulunan havuzlu bir han olduğu belirtilmiş ve ahır bölümleri ile hana 
bitişik 21 dükkânın olduğu ifade edilmiştir. 
Kurşunlu Han; açık avlulu, kareye yakın dikdörtgen planlı ve iki 
katlı olarak inşa edilmiştir. Taç kapısı (ana giriş kapısı) batı cephe-
sinde bulunur. Avlunun ortasında havuz yer alır. Zemin kat odaları-
nın önünde kemerli revaklar vardır. Ana girişin solunda bulunan taş 
merdivenle üst kata çıkılır. 
Aslına uygun olarak onarımı tamamlanan Kurşunlu Han, Kültür 
Sanat Merkezi ve Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Millet Kıraathanesi 
olarak hizmet vermektedir.



172

Kybele (Kibele) Kabartması (Şehzadeler)
Kayalara oyulan ve Anadolu kökenli ana tanrıça Kybele’ye (Kibe-
le) ait olan kabartma, Manisa-Turgutlu yolu üzerinde, Manisa’ya 
yaklaşık 7 km uzaklıktaki Akpınar mevkisinde bulunur. Spil Dağı’nın 
kuzey eteklerinde, zeminden yaklaşık 10-12 m kadar yüksekte yer 
alır. Kabartmanın üst kısmında bulunan hiyeroglif izleri Hitit karak-
teri taşır. Hititlerin Batı Anadolu’ya seferleri sırasında (MÖ 13.yüz-
yıl) yapıldığı tahmin edilmektedir. 

Kuvayımilliye Anıtı (Yunusemre)
2003 yılında tamamlanan anıtın mimari proje tasarımı Prof. Dr. 
Tankut Öktem’e aittir. Manisa’nın işgal acılarından kurtuluş sevin-
cini yansıtan anıt, 65 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek 
anıtlarından biridir. 
İzmir-İstanbul kara yolunun Manisa girişinde yer alan anıt, İzmir 
istikametinden Manisa’ya gelenleri çok uzaklardan karşılar. Anıtın 
çevresi Manisa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 75.Yıl Mesire 
Alanı olarak düzenlenmiştir.  
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Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu (Yunusemre)
Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu Manisa-İzmir 
kara yolu üzerinde Laleli semtinde yer almaktadır. 5430 metreka-
relik yapı, kapalı ve açık alanlardan oluşmaktadır. Kapalı alanda 
Çanakkale Savaşı sahnelerinin canlandırmaları, sergi salonu ve 
idari kısım bulunmaktadır. Açık alanda ise Çanakkale Şehitleri 
alanı, amfi tiyatro, Atatürk heykeli ve Kurtuluş Kahramanları Anıtı 
yer alır. Binanın dış duvarında ise Manisalı Çanakkale şehitlerinin 
isimlerine yer verilmiştir.

Şehzadeler Park (Şehzadeler)
16.200 metrekarelik bir alan üzerine kurulu Şehzadeler Park, 2018 
yılında hizmete girmiştir. 4 kısımdan oluşan parkın birinci kısmında 
ilimiz ve ülkemizdeki önemli tarihî eserlere ait 32 adet minyatür ma-
ket bulunmaktadır. İkinci kısımda ilimizde yetişmiş olan şehzadele-
rin figürleri yer almaktadır. Üçüncü kısımda Dioramik Mesir Müzesi, 
dördüncü kısımda ise yerli ve yabancı masal kahramanlarına ait 
figürler bulunmaktadır. 
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İvaz Paşa Camisi (Yunusemre)
İvaz Paşa tarafından1484 yılında yaptırılan cami Karaköy semtinde 
yer alır. Büyük bir kubbeyle örtülü caminin bir minaresi vardır. Son 
cemaat yerinin üzeri beş yuvarlak sütun üzerine oturan dört kubbe 
ile örtülmüştür. Yapımında kesme taş ve tuğla kullanılan caminin 
tuğla işçiliği önemlidir. Son cemaat yerinin doğusunda yer alan 
mezar İvaz Paşa’ya aittir.

Ahmetli Tren İstasyonu
Ahmetli istasyon yerleşkesinin en önemli yapısı istasyon binasıdır. 
İki katlı olarak inşa edilmiş istasyon binası; bir lojman, küçük ölçekli 
bir bekleme salonu ve ofis birimlerinden oluşmaktadır. İki katlı yapı, 
yığma kâgir sistemde inşa edilmiştir. Binanın batısında tek katlı 
ambar, doğusunda ise tuvalet binası yer alır. 1875 yılında işletme-
ye açılan istasyonun 2014 yılında başlayan aslına uygun onarımı 
tamamlanmıştır.
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Akhisar Ulu Cami (Fethiye Camisi)
Önceki dönemlerde kilise olarak kullanılan caminin inşa tarihi bilin-
memektedir. Ulu Cami’nin güney tarafı antik yapının duvarlarından 
ve kemerli kısımlarından oluşur. Çeşitli dönemlerde caminin doğu 
ve batı duvarları Türk üslubuna göre onarım görmüş, daha sonra 
binaya bazı eklemeler de yapılmıştır. Cami haziresinde (kabrista-
nında) Osmanlı Türk mezar taşı işçiliğinin güzel örnekleri yer alır.

Şeyh Sinan Cami ve Külliyesi (Alaşehir)
Cami, tekke, kütüphane ve türbeden oluşan külliye; Alaşehir fatih-
lerinden olduğu kabul edilen Şeyh Sinan tarafından 1485 yılında 
yaptırılmıştır. Tekke ve kütüphane günümüze kadar ulaşmamıştır.
Cami, enine dikdörtgen planlıdır. Altı kubbe ile örtülü ibadet mekâ-
nının kuzeydoğu köşesinde minare yer almaktadır. İç mekânda yer 
alan orijinal kalem işlerinin yanı sıra  caminin mihrap ve minberinde 
de Osmanlı sanatının güzel örnekleri mevcuttur.  
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Hacı Hasan Camisi (Demirci)
İzmir Caddesi üzerinde bulunan caminin 14. yüzyılın sonu 15. 
yüzyılın başında yapıldığı tahmin edilmektedir. Kare planlı ibadet 
mekânı kubbe ile örtülüdür. Tuğladan yapılan minare, döneminin 
özelliklerini taşımaktadır. Perde motifi şeklindeki alçı mihrap ve 
diğer kalem işi süslemeler 19. yüzyıla aittir.

Halime Hatun Cami ve Külliyesi (Gölmarmara)
Külliye, Şehzade Mehmet (III. Mehmet) tarafından dadısı ve sütan-
nesi Halime Hatun adına yaptırılmıştır. Cami, medrese ve imaretten 
oluşmaktadır. Sonraki dönemde külliyeye gelir sağlamak amacıyla 
yapıya bir de çifte hamam eklenmiştir. 
Cami, taş ve tuğladan yapılmıştır. Kare planlı ve yüksek kubbeli-
dir. Kadınlar bölümünün tavanında altın yaldızlı kalem işleri vardır. 
Yarım kemer biçimindeki minber, iki renkli mermerden yapılmış ve 
bir göbekle süslenmiştir.
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Pazar Camisi (Gördes)
19. yüzyılda inşa edilen cami Eski Gördes’te Nakipağa Mahalle-
si’nde yer alır. Şehrin 1950’de başka bir alana taşınmasıyla cami 
bakımsızlıktan büyük ölçüde tahrip olmuştur. Yakın geçmişte 
onarımı tamamlanan cami yeniden ibadete açılmıştır. İki katlı olan 
yapının üst katı cami, alt katı ise pazar yeri olarak tasarlanmıştır. 
Düz ahşap tavanla örtülü cami enine dikdörtgen planlıdır.

Karaosmanoğlu Camisi (Kırkağaç)
Çarşı içinde yer alan cami, bölgenin önde gelen kişilerinden olan 
Karaosmanoğlu Hacı Abdullah Ağa tarafından 1754 yılında yaptı-
rılmıştır. Çeşitli dönemlerde onarım görerek özgünlüğünü kaybe-
den yapı, kareye yakın dikdörtgen planlıdır ve düz ahşap tavanla 
örtülmüştür.
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Kula Evleri (Kula)
Kula’da Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşıyan, genellikle 18 ve 
19. yüzyıl yapısı birçok ev aslına uygun olarak korunmuş ve gü-
nümüze ulaşmıştır. Döneminin Türk ev yapısını yansıtan bu evler 
Kula’nın dar sokakları boyunca sıralanmıştır. Evlerin yapımında 
genellikle ahşap yapı malzemesi kullanılmıştır. 
Evlerde, yüksek duvarlarla sokaktan ayrılmış birer avlu bulunur. Bu 
evler genellikle iki katlı ve cumbalıdır. Zemin katta mutfak, kiler ve 
ahır gibi mekânlar yer alır. Evlerin üst katlarında yer alan odalar-
dan bir ya da iki tanesi başoda olarak misafirler için ayrılmıştır.

Çarşı Camisi (Salihli)
Salihli, 19. yüzyıldan itibaren büyük bir gelişim göstermiştir. Buna 
bağlı olarak başta camiler olmak üzere Osmanlı zamanına ait 
önemli mimari eserlerin çoğu bu yüzyılda inşa edilmeye başlan-
mıştır. Mithat Paşa Caddesi üzerinde yer alan Çarşı Camisi 1875 
yılında tamamlanmıştır. Ahşap bir kubbe ile örtülü olan ibadet 
mekânı, kuzeyde son cemaat yeri ve bir minareden oluşmaktadır. 
Yakın geçmişte aslına uygun olarak onarım gören caminin mihrap, 
minber ve kubbesinde ahşap ve alçı süslemeler yer almaktadır.



179

Sehrimiz Manisa.

Sığırtmaçlı Köyü Eski Cami (Sarıgöl)
Cami, ilçe merkezine 5 km uzaklıktaki Sığırtmaçlı köyünde yer 
alır. 18. yüzyıl sonlarında yapılmıştır. İbadet mekânını çepeçevre 
kuşatan kalem işi süslemeler dikkat çekicidir. Dallarla çevrelenen 
panolar ve bunların içerisindeki vazolardan çıkan çiçek demetle-
ri ile selvi motifleri yapıldığı dönemin süsleme anlayışının güzel 
örnekleridir.

Merkez Cami Eski Minare (Saruhanlı)
Eski minare, ilçe merkezindeki Merkez Camisi’nin yanında yer 
almaktadır. Camisi yıkılan minarenin yanına sonraki dönemlerde 
yeni bir cami ve minare eklenmiştir. Şerefesinin altında dört sıra 
saçak yer alır. Kitabesi bulunmayan yapının 18. yüzyılda yapıldığı 
tahmin edilmektedir.
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Eski Cami (Selendi)
İlçe merkezinde yer alan caminin yapım tarihi bilinmemektedir. 
Yapının 1912 yılına ait onarım kitabesi mevcuttur. Yapı, dört ahşap 
kubbe ile örtülmüştür. Sonraki dönemde mihrap bölümü çini ile 
kaplanmıştır. Caminin alçı ve kalem işi süslemeleri günümüze 
kadar bozulmadan gelmiştir.

Hızır Bey Camisi (Soma)
Süleyman Bey tarafından 1791-1792 yıllarında yaptırılan cami 
Kâzım Karabekir Caddesi’nde yer almaktadır. Yapımı sonrasında 
Hızır Bey tarafından yenilendiği için bu isimle anılmaktadır. Cami, 
yapısı ve süslemeleri ile bir konağı andırmaktadır. İbadet mekânını 
üç taraftan kuşatan kadınlar bölümü yapıya ayrı bir hava katmakta-
dır. Son cemaat yeri ve ibadet mekânının büyük bölümünde özgün 
kalem işi süslemeler yer almaktadır. 
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Üzümcü Konağı (Turgutlu)

1927-1928 yıllarında inşa edilmiştir. Konak, Turgutlu’da günümüze kadar varlığını sür-
düren önemli mimari yapılardan biridir. 
1930’lardan 1942’ye kadar hükûmet konağı olarak da kullanılan yapının ona-
rımı, yakın geçmişte aslına uygun olarak tamamlanmıştır. Üzümcü Konağı 
günümüzde Turgutlu Kent Müzesi olarak hizmet vermektedir. 

Üç kattan oluşan müzede, şehrin işgal ve yangın günlerini anlatan canlandırmalar yer almaktadır.
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Çeşmelerİmİz 
ve HamamlarImIz

Halkın su ihtiyacının karşı-
lanması amacıyla şehrimizin 
pek çok köşesine geçmişten 
günümüze çok sayıda çeş-
me inşa edilmiştir. Bunlardan 
bir kısmı yok olmakla birlikte 
Beylikler ve Osmanlı dö-
nemlerine ait birçok çeşme 
günümüze kadar ulaşmıştır. 
Hamamlar, kültürümüzde bir 
yıkanma yeri olmakla birlikte 
sosyal ve kültürel etkinliklerin 
gerçekleştirildiği merkezler 
olarak da hizmet vermiştir. 
Manisa il merkezi ve ilçeleri-
mizde Osmanlı Dönemi’nden 
kalan pek çok hamam günü-
müze kadar ulaşmıştır. Bunla-
rın bir kısmı işlevini kaybeder-
ken bir kısmı hâlen halkımızın 
ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
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Aşağıda ismi ve görseli verilen tarihî eserlerimizden yakınınızda bulunanları ziyaret ederek kitabelerinden bilgi edininiz. Ziyaret 
etme imkânınız bulunmuyorsa genel ağ (internet) üzerinden bu eserler hakkında araştırma yapınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta 
arkadaşlarınızla paylaşınız.

Sarı Ahmet Paşa Cami ve Külliyesi (Akhisar) Yeni Cami ve Külliyesi (Akhisar) Kurşunlu Han (Alaşehir) Yakup Çelebi Camisi (Demirci)

Şahuban Camisi (Gölmarmara) Yağcı Emir Camisi (Gördes) Çiftehanlar Camisi (Kırkağaç) Kurşunlu Camisi (Kula)

Hamidiye (Karaman) Cami (Salihli) Kırık Minare (Sarıgöl) 22 Sultanlar Türbesi (Şehzadeler) Darkale Köyü (Soma)

Dilşikâr Hatun Cami ve Külliyesi (Şehzadeler) Tatar Camisi (Turgutlu) Ayn-i Ali Camisi (Yunusemre) Lala Paşa Camisi (Yunusemre)

?
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Manisa Ovası bereketlidir, insan da yetiştirir.

Manisa’mız; sadece yetiş-
tirdiği ürünler, tarihe tanıklık 
eden yapılar ve doğa harikası 
mekânlardan ibaret değildir. 
Ülkemizin hatta dünyanın tanı-
dığı önemli sanat, edebiyat, 
spor ve bilim insanları 
şehrimiz toprakların-
dan yetişerek önemli 
hizmetler sunmuşlardır. 
Gerek geçmişte gerek-
se bugün çok farklı alanlar-
da önemli başarılar elde eden 
Manisalı hemşehrilerimizi gelin 
beraber tanıyalım.

Bahar vakti gelir bülbül sadâsı
Vardır erenlerin anda du‘âsı
Kışın kar ile dolar dağı ovası
Akar boz bulanık seli Mağnisa’nın
 
Çölünde Karaca Ahmed Sultân hazırken
Üstünde Saruhan Baba nâzırken
Sağda Hâki Baba solda Kırtık Sultân 
vezirken
Deftere kaydolmaz vebâli Mağnisa’nın
 
Cümle eknâf çâr köşeden gelenler
Her birisi bir işe me’mur olanlar
Kazanıp kârında bereket bulanlar
Gitmez gözünden hayâli Mağnisa’nın
 
Beldemizin üstü dağ önü mesire
Bahar gelince cümle çıkarlar seyre
Gel bunca evliyâları ziyâret eyle
Şimdi çimendiferdir yolu Mağnisa’nın
 
Tevhîde sözünde hilâfın yokdur
Tatlıdır kavunu karbuzu çokdur
Karına kaymağına hiç sözüm yokdur
Namdadır yağ ile balı Mağnisa’nın
  
                         Tevhide Hanım

 Mağnisa Destanı

Takrîr edem dinle nedir hâli Mağnisa’nın
Söyleyim bak nedir ahvâli Mağnisa’nın
Düğünde bayramda atlas hâre giyerler
Bozulmaz yeşili alı Mağnisa’nın
 
Mağnisa’nın içinde evliyâsı çok
Mescidi câmi‘si medresesi çok
Hâfızı mütedâ‘ müderrisi çok
Okur bülbül gibi dili Mağnisa’nın
 
Etraf köyden şehirlerden gelirler
Handa hânelerde misâfir olurlar
Sultân Câmisi’ne sâf sâf dururlar
Altın kemerlidir beli Mağnisa’nın
 
Sultân Nevrûz günü mesir saçarlar
Cem‘ olup cümle halk avuç açarlar
Mollalar imâretden çorba içerler
Her şehre ulaşır eli Mağnisa’nın

Âşıklar pîrine eyler niyâzı
Dere Kahvesi’ne asarlar sazı
Karşısında bülbül eyler avâzı
Açılır baharda gülü Mağnisa’nın
 
Ulu Cami’nin vurur çanlı sa‘ati
Herkes vaktini bilir bulur râhatı
Tüccarların budur dâim ‘âdeti
Elden ele gezer malı Mağnisa’nın

MANİSA’NIN 
YETİŞTİRDİĞİ DEĞERLER
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Yunus Emre 
(1241?-1320?)

Türk edebiyatının bü-
yük halk ozanı Yunus 
Emre’nin Anadolu’da 
pek çok yerde mezarı 
vardır. Bu durum, onun 
Türk milleti tarafından 
ne kadar sevilip sahiple-
nildiğinin de bir göster-
gesidir. Bu mezarlardan 
biri de Kula ilçemizin 
Emre köyündedir. Tap-
duk Emre’nin Kula’daki 
dergâhında yetiştiği 
rivayet edilen Yunus, 
duru bir Türkçeyle yaz-
dığı şiirleriyle Türk ta-
savvuf edebiyatının da 
en önemli isimlerinden 
biri olmuştur. Şiirlerinde 
Allah aşkını ve insan 
sevgisini coşkun bir 
biçimde işlemiştir. Pek 
çok ilahisi bugün bile 
dilden dile dolaşmakta-
dır. Şiirlerinin toplandığı 
Dîvan’ının yanı sıra 
Risâletü’n-Nushiyye adlı 
bir eseri vardır.

 Haktan gelen şerbeti
 İçtik elhamdülillah
 Şol kudret denizini
 Geçtik elhamdülillah

 Şol karşıki dağları
 Meşeleri bağları
 Sağlık sefalık ile
 Geçtik elhamdülillah

 Kuruyuduk yaş olduk
 Ayak olduk baş olduk
 Kanatlandık kuş olduk
 Uçtuk elhamdülillah

 Vardığımız illere
 Şol sefa gönüllere
 Halka Tapduk ma’nisin
 Saçtık elhamdülillah

 

 Beri gel barışalım
 Yâd isen bilişelim
 Atımız eğerlendi
 Eştik elhamdülillah

 İndik Rum’u kışladık
 Çok hayr ü şer işledik
 Uş bahar geldi geri
 Göçtük elhamdülillah

 Dirildik pınar olduk
 Irıldık ırmak olduk
 Aktık denize daldık
 Taştık elhamdülillah

 Taptuğun tapusunda
 Kul olduk kapusunda
 Yunus miskin çiğ idik
 Piştik elhamdülillah

  Yunus Emre

Elhamdülillah

Yakup Kadr i Karaosmanoğlu 
(1889-1974)

Roman, hikâye, şiir, tiyatro, 
anı gibi türlerde eserler veren 
Yakup Kadri; Türk edebiyatının 
geniş bir döneminde ismini du-
yurmayı başarmıştır. Yaban, Ki-
ralık Konak, Nur Baba, Sodom 
ve Gomore, Hüküm Gecesi en 
önemli eserlerindendir. Aynı 
zamanda devlet kademelerinde 
de görev alan Yakup Kadri; Ti-
ran, Prag, Tahran ve Bern gibi 
şehirlerde elçiliklerde bulun-
muştur. Manisa milletvekilliği 
de yapan sanatçı, bu görevleri 
esnasındaki anılarını Politi-
ka’da 45 Yıl ve Zoraki Diplomat 
adlı eserlerinde toplamıştır.

Şair Eşref 
(1846-1912)

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 
doğan sanatçı, Türk edebi-
yatının önemli hiciv (taşlama, 
yergi) ustalarındandır. Fatsa, 
Ünye, Tirebolu, Buldan, Kula, 
Gördes, Kırkağaç gibi birçok 
yerde kaymakamlık yapmıştır. 
Pek çok eseri olan şairin şiir-
leri Şair Eşref Külliyatı adıyla 
ölümünden sonra yayımlan-
mıştır.

Edebiyat
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Tevhide Hanım 
(1847-1901)

Türk edebiyatının önemli ka-
dın şairlerindendir. Mevlevilik 
etkisinde şiirler yazan Tevhide 
Hanım hem halk hem divan 
şiirinin örneklerini vermiştir. 
Şiirlerinde Manisa’yı da sıkça 
işleyen şairin tek eseri Dî-
van’ıdır.

Manisa’mızın edebiyat dünyasına kazandırdığı isimler elbette bu kadarla sınırlı değildir. Veysî, Erol Toy, Sabahat Emir, Nihal Yeğinobalı, Birri 
Mehmet Dede, Afşar Timuçin, Hakkı Tarık Us, Fahri Erdinç, Teoman Ergül, M. Çağatay Uluçay, Kâmil Su, Turgut Günay, Hasan Kenzi Efendi 
gibi pek çok önemli isim de Türk edebiyatında iz bırakmış hemşehrilerimiz arasında sayılabilir.

İlhan Berk 
(1918-2008)

Türk edebiyatının en önemli 
şairlerinden biri olan İlhan 
Berk, 2. Yeni olarak adlandı-
rılan şiir topluluğunun da ta-
nınmış isimlerindendir. İlkokul 
ve Fransızca öğretmenlikleri 
yaptıktan sonra görevinden 
istifa eden İlhan Berk’in şiirleri 
pek çok dergide yayımlanmış-
tır. Pera, Galile Denizi, Türki-
ye Şarkısı, Avluya Düşen Göl-
ge gibi pek çok şiir kitabının 
dışında Şifalı Otlar Kitabı ve 
El Yazılarına Vuruyor Güneş 
gibi düzyazı türünde eserleri 
de vardır.

Yusuf Atılgan 
(1921-1989)

Roman ve öyküleriyle Türk 
edebiyatında önemli bir yer 
edinen Yusuf Atılgan, kısa 
bir süre öğretmenlik yaptık-
tan sonra memleketi olan 
Saruhanlı Hacırahmanlı’ya 
dönerek çiftçilikle uğraşmıştır. 
İstanbul’a döndükten sonra 
çevirmenlik ve yayın danış-
manlığı gibi görevlerde bulun-
muştur. Ahmet Hamdi Tanpı-
nar’ın da öğrencisi olan Yusuf 
Atılgan’ın en önemli eserleri 
Aylak Adam, Anayurt Oteli ve 
Canistan adlı romanlarıdır.

Bahaeddin Özkişi 
(1928-1975)

Asıl mesleği makine mühen-
disliği olan Özkişi, kitap süs-
lemesi ve maket yapımı gibi 
işlerle de uğraşmıştır. Yazdığı 
hikâye ve romanlarıyla Türk 
edebiyatının önemli isimleri 
arasındaki yerini almıştır. Bir 
Çınar Vardı, Göç Zamanı 
adlı hikâyelerinin yanı sıra 
Sokakta, Uçtaki Adam, Köse 
Kadı gibi romanları da vardır. 
Ayrıca Manisa İl Halk Kütüp-
hanesine bağlı olarak hizmet 
veren gezici kütüphaneye 
de Bahaeddin Özkişi’nin adı 
verilmiştir.
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Ruhi Sarıalp
(1924-2001)

Ruhi Sarıalp, Türk atletizminin 
en önemli isimlerinden biridir. 
Türkiye ve ABD’deki çeşitli 
eğitim kurumlarında öğretim 
görevlisi olarak çalışmış, 
sporla ilgili kitaplar yazmış-
tır. Üç adım atlamada 1948 
Londra Olimpiyatları’nda ve 
1950 Avrupa Atletizm Şam-
piyonası’nda üçüncülük elde 
etmiştir. 1950 Roma Askerî 
Olimpiyatları’nda ve 1952 Ko-
penhag Askerî Olimpiyatları’nda 
altın madalya kazanmıştır. 
Ruhi Sarıalp, güreş dışındaki 
bir spor dalında Türkiye’ye 
olimpiyat madalyası kazandı-
ran ilk kişidir. Ruhi Sarıalp’ın 
adı, sporcusu olduğu Fe-
nerbahçe Spor Kulübünün 
atletizm pistine verilmiştir.

Ergun Öztuna 
(1937-…)

Türk futbolunun “Puşkaş” la-
kaplı ünlü ismi Ergun Öztuna, 
henüz 17 yaşında Fener-
bahçe’ye transfer olmuştur. 
Fenerbahçe’nin lig tarihindeki 
ilk golünün sahibidir. Öztuna, 
219 kez giydiği Fenerbahçe 
formasıyla 79 gole imza at-
mıştır. Klagenfurt (Avusturya), 
Bursaspor, Nazillispor, Karşı-
yaka, Rizespor gibi takımlar-
da kısa süreli oynadıysa da 
futbolu 1969 yılında Fener-
bahçe’de bırakmıştır. Fut-
bolu bıraktıktan sonra çeşitli 
kulüplerde teknik direktörlük 
yapmıştır.

Ertuğrul Dilek 
(1935-…)

Ülkemizdeki futbol hakemli-
ğinin en önemli isimlerinden 
biridir. 1952 yılında hakemliğe 
başlayan Dilek, 1970’te FIFA 
kokartı takmıştır. Uluslara-
rası pek çok müsabaka da 
yöneten Ertuğrul Dilek, 29 yıl 
görev alarak Türkiye’de en 
uzun süre hakemlik yapan 
kişi unvanını almıştır. Hakem-
liği bıraktıktan sonra MHK 
ve TFF’de çeşitli görevlerde 
bulunmuştur. Adı, Yunusem-
re ilçesinde bulunan bir spor 
tesisine verilmiştir.

Spor Sinan Erdem 
(1927-2003)

Türk voleybolunun önemli 
isimlerindendir. Beyoğlu, 
Galatasaray gibi kulüplerde 
voleybol oynayan Erdem, millî 
takım kaptanlığı da yapmıştır. 
Voleybolu bıraktıktan sonra 
antrenörlük ve yöneticilik 
görevlerinde bulunmuştur. 
Türkiye’nin en büyük, Avru-
pa’nın ise üçüncü büyük spor 
salonuna Sinan Erdem’in ismi 
verilmiştir (İstanbul).
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Tevfik Lav
(1959-2004)

Manisa’mızın yetiştirdiği önemli 
futbol adamlarından olan Tevfik 
Lav, Manisa Spor Akademi-
sinden mezun olmuştur. Lav; 
Soma Linyitspor, Salihlispor, 
Manisaspor, Gaziantepspor, 
Denizlispor, Ankaragücü, 
Konyaspor gibi takımlarda 
teknik direktörlük yapmıştır. 
Manisa-İzmir yolu üzerindeki 
3675 m2’lik spor tesisine Tevfik 
Lav’ın adı verilmiştir.

Yunus Yıldırım
(1970-…)

Türk futbol hakemliğinin en 
önemli isimlerinden olan Yunus 
Yıldırım’ın asıl mesleği beden 
eğitimi öğretmenliğidir. Yıldı-
rım, ilk maçını 1996 yılında 
3. Lig’de yönetmiş ve 2003’te 
Süper Lig kariyerine adım 
atmıştır. Türkiye kariyerinde 
toplam 415 maçta görev alan 
Yunus Yıldırım uluslararası 
müsabakalar da yönetmiştir. 
2015 yılında hakemliği bırakan 
FIFA kokartlı hakemimiz hâlen 
Türkiye Futbol Federasyonu 
Merkez Hakem Kurulu üyeliği 
yapmaktadır. Kemal Özdeş

(1970-…)

Manisa Spor Akademisi mezu-
nu olan Kemal Özdeş, futbolcu 
olarak başladığı kariyerini tek-
nik direktör olarak sürdürmüş-
tür. U-19 ve U-21millî takım-
larında da görev alan Özdeş 
bir dönem Trabzonspor’da 
antrenörlük yapmış; Mani-
saspor, Balıkesirspor, Karşıya-
ka, Elazığspor, Kasımpaşa gibi 
takımlarda teknik direktörlük 
görevini üstlenmiştir.

Mert Şişmanlar
(2000-…)

Judoda Manisa’mızı ve ülke-
mizi büyük bir başarıyla temsil 
eden Mert Şişmanlar, Türki-
ye’deki turnuvalarda kazandığı 
sayısız madalyanın ardından 
2017’de Antalya’da düzen-
lenen Uluslararası Ümitler 
Kupası’nda Avrupa şampiyonu 
olmuştur. 2018’de Bahama 
Adaları’nda düzenlenen turnu-
vada dünya üçüncüsü, Sof-
ya’da düzenlenen turnuvada 
ise Avrupa ikincisi olma başarı-
larını göstererek gurur kayna-
ğımız olmuştur.
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Manisa’mız, bu isimlerin dışında da çok önemli spor adamları yetiştirmiştir. Doğan Emültay, Aygün Taşkı-
ran, Zeki Önatlı, Gökmen Barış, Onur Recep Kıvrak futbolda; Engin Kurt, İlker Meral, Koray Gencerler fut-
bol hakemliğinde; Ahmet Bilek ise güreşte ilimizi başarıyla temsil eden sayısız isimden yalnızca birkaçıdır.

Ayşe Begüm Onbaşı
(2001-…)

Başarılı jimnastikçimiz Ayşe 
Begüm Onbaşı, 2015’te Mek-
sika’da düzenlenen şampiyo-
nada 12-14 yaş kategorisinde 
dünya üçüncülüğünü elde 
etmiştir. 2016 yılında Güney 
Kore’de düzenlenen turnu-
vada 15 yaş kategorisinde 
dünya şampiyonu olan Ayşe 
Begüm Onbaşı,  2019 yılında 
Portekiz’de düzenlenen turnu-
vada ilk kez yarıştığı büyükler 
tek kadın kategorisinde yine 
şampiyon olarak Türk milletinin 
gururu olmuştur.
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İlhan Şeşen
(1948-…)

Türk müziğinin önemli İsim-
lerinden İlhan Şeşen hukuk 
fakültesi mezunudur.  Bir 
dönem avukatlık yaptıktan 
sonra 1968’den sonra müziğe 
yönelmiş, yeğenleri Burhan ve 
Gökhan Şeşen’le birlikte Grup 
Gündoğarken’i kurmuştur. 
Televizyon ve radyo program-
ları hazırlayan sanatçı televiz-
yon dizilerinde de rol almıştır. 
Kavga, Aşk Haklı, Gel, Neler 
Oluyor Bize, Şimdi Ben Bu 
Şarkıları Kime Söyleyeyim gibi 
birçok albüm çıkarmıştır.

Nevzat Akoral
(1926-2016)

Ünlü Türk ressamlarından olan 
Nevzat Akoral, Ankara Gazi 
Eğitim Enstitüsü Resim Bölü-
münden mezun olmuştur. Bir 
süre resim öğretmenliği yap-
tıktan sonra ABD’deki Indiana 
Üniversitesinde grafik sanatlar 
eğitimi almıştır. Doğa tutkusu-
nu eserlerine de sıklıkla yansı-
tan Akoral, 1981 yılında Ata-
türk’ün 100. Yılı Doğum Sergisi 
Ödülü’ne layık görülmüştür.

Osman Gidişoğlu
(1945-2013)

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu 
olan Osman Gidişoğlu, pek 
çok sinema filminde ve dizide 
seslendirmeler de yapmıştır. 
Tiyatroyla Manisa Halkevinde 
tanışan sanatçı, profesyonel 
tiyatro hayatına Ankara Devlet 
Tiyatrolarında başlamıştır. Ara-
balar, Harry Potter, Indiana Jo-
nes , Şrek gibi pek çok önemli 
sinema filminde seslendirmeler 
yapan Gidişoğlu’nun rol aldığı 
dizilerden birkaçı şunlardır: 
Çocuklar Duymasın, Cennet 
Mahallesi, Hayat Bilgisi…

Kibariye
(1960-…)

Asıl adı Bahriye Tokmak olan 
sanatçı özellikle 1980’lerden 
sonra çıkardığı albümlerle 
geniş bir dinleyici kitlesi kazan-
mıştır. Televizyon programları 
da yapan sanatçı kırka yakın 
albüm çıkarmıştır. Sil Baştan, 
Kim Bilir, Dört Mevsim, Ayrı-
lık bu albümlerden yalnızca 
birkaçıdır.

Sanat
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İskender Doğan
(1953-…)

Müzik hayatına lise yıllarında 
katıldığı bir müzik yarışma-
sında birinci olarak başlayan 
sanatçı, ilk plağını 1972 yılında 
çıkarmıştır. Söz ve müziği ken-
disine ait olan Kan ve Gül şar-
kısı büyük beğeni kazanmıştır.  
Kim Kime, Söyleyemem, Hıç-
kırık sanatçının albümlerinden 
birkaçıdır.

Demet Evgar
(1980-…)

Tiyatro, sinema ve seslendirme 
sanatçısı olan Demet Evgar, 
İstanbul Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı Tiyatro Bölümü 
mezunudur. Otuzun üzerinde 
dizi ve filmde rol alan sanatçı, 
hem sinema hem de tiyatro 
alanında pek çok ödül almıştır. 
Yahşi Batı, Aile Arasında, Sof-
ra Sırları sanatçının rol aldığı 
sinema filmlerinden birkaçıdır.

Asuman Dabak
(1970-…)

Tiyatro, sinema ve dizilerde 
rol alan sanatçı aynı zamanda 
televizyon programlarında su-
nuculuk yapmıştır. Seslendir-
meler de yapan Dabak, elliye 
yakın dizi ve filmde oynamıştır. 
Leyla ile Mecnun, Pis Yedili, 
Tatlı Hayat, Geniş Aile, Hane-
ler sanatçının rol aldığı diziler-
den birkaçıdır. 

Bu isimler dışında Natuk Bay-
tan, Fatma Belgen, Tekin Temel, 
Cevdet Arıcılar, Taner Birsel, 
Nazan Kesal, Enise Ütük, Meh-
met Erdem, Ebru Aykaç, Pelin 
Orhuner, Ayfer Dönmez,  İsmail 
Ege Şaşmaz gibi isimler de 
Manisa’mızın yetiştirdiği önemli 
sanatçılardan bazılarıdır.
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              Fatih Sultan Mehmet
 (1432-1481)

Manisa’mızda yetişerek tüm dünyaya adını duyurmuş en büyük 
isimlerden biri hiç şüphesiz II. Mehmet yani Fatih Sultan Meh-
met’tir. Sultan II. Murat’ın dördüncü oğlu olan Şehzade Meh-
met, şehzadelik dönemlerini Manisa’da geçirmiş ve Zağanos 
Paşa, Şehabettin Paşa gibi devlet adamlarından ve Gürani, 
Molla Hüsrev gibi hocalardan eğitim almıştır. Şehzade Mehmet; 

Arapça, Farsça, Latince, Yunanca, İtalyanca gibi dillerin yanı sıra 
bazı Türk lehçelerini de öğrenmiştir. 1444-1446 yıllarında henüz 12 

yaşında tahta geçmiş, daha sonra tahtı babasına devretmiştir. Bu sü-
reçte tekrar Manisa’ya dönmüştür. 1451 yılında 19 yaşındayken ikinci 
kez tahta geçtiğinde ise çok daha deneyimli ve çok daha hazırdır.  Hz. 
Muhammed’in hadisini emir kabul ederek 29 Mayıs 1453’te İstanbul 
surlarına Türk sancağını çektiğinde ise henüz 21 yaşındadır. Bu fetih-

le birlikte yaklaşık 1000 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu tarihe gömü-
lürken bütün dünya milletleri için de artık yepyeni bir çağ açılmıştır. 

Bunun dışında Sinop, Amasra, Konya, Sırbistan, Bosna Hersek, 
Arnavutluk, Eflak, Trabzon, Mora gibi daha birçok yeri Osman-

lı topraklarına katmıştır. Fatih Sultan Mehmet’i bu kadar 
büyük bir karakter yapan yalnızca askerî ve siyasi dehası 

değildir. İtalyan ressam Bellini’ye tablosunu yaptırmış, 
“Avnî” takma adıyla divan tarzı şiirler yazmış,  pek çok 
bilim ve sanat adamını İstanbul’a davet etmiştir. Ayrıca 

İstanbul’un fethi sırasında kullanılan topların çizimini 
bizzat yapan Fatih, üstün bir mühendislik bilgisine 
de sahiptir.

Şehzadeler ilçesinde bulunan ve içerisinde Fatih Sultan Mehmet’in heykelinin 
de yer aldığı Fatih Parkı, Fatih Sultan Mehmet’in şehzadelik yıllarındaki has 
bahçesidir.

Tarihı Şahsiyetler

ve Bilim İnsanlarıî

FETİH MARŞI
Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek;
Dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek;
Kerpetenlerle sûrun dişleri sökülecek!
Yürü; hâlâ ne diye oyunda, oynaştasın?
Fâtih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!
Sen de geçebilirsin yârdan, anadan, serden.
Senin de destanını okuyalım ezberden.
Haberin yok gibidir taşıdığın değerden.
Elde sensin, dilde sen; gönüldesin, baştasın.                    
Fâtih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!
…
Delikanlım, işaret aldığın gün atandan,
Yürüyeceksin! Millet yürüyecek arkandan.
Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan.
Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın.
Fâtih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!
Bırak, bozuk saatler yalan yanlış işlesin.
Çelebiler çekilip haremlerde kışlasın.
Yürü aslanım, fetih hazırlığı başlasın.
Yürü, hâlâ ne diye kendinle savaştasın?
Fâtih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın

                                             Arif Nihat Asya
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Kanuni Sultan Süleyman
(1494-1566)

Osmanlı Devleti’nin 10. padişahı olan I. Süleyman; 
Batılılar tarafından “Muhteşem Süleyman” veya 
“Büyük Türk”, Doğulular tarafından ise ”Kanuni 
Sultan Süleyman” olarak tanınmıştır. Baba-
sı Yavuz Sultan Selim’in tahta çıkmasıyla 
1513’te Manisa’ya sancak beyi olarak gönde-
rilmiştir. Yavuz Sultan Selim’in vefatına kadar 
(1520) Manisa’da kalarak eğitimini burada 
tamamlamıştır. Belgrad, Rodos, Tebriz, Bağdat 
gibi pek çok yeri Osmanlı topraklarına katmıştır. 
Mohaç Meydan Savaşı’nda (1526) Macar ordu-
sunu iki saate yakın bir sürede dağıtarak savaş 
tarihine geçmiştir. Kanuni Sultan Süleyman, bilime 
ve sanata da çok önem vermiş bir padişahtır. Bilim 
adamlarıyla sık sık sohbetler edip onların görüşlerini 
almıştır. Medrese, külliye ve kütüphaneler yaptırarak 
bilimsel ve kültürel gelişmelerin önünü açmıştır. “Mu-
hibbi” takma adını kullanarak çok başarılı şiirler 
yazmıştır.

 

III. Murat
(1546-1595)

Manisa’da doğan III. Murat, 
II. Selim’in oğludur. İlk eğitimi-
ni Manisa’da aldıktan sonra 
Akşehir ve Konya’ya gitmiş, 
tekrar Manisa’ya dönmüştür. 
Manisa’da 12 yıl kaldıktan 
sonra babasının vefatı üzerine 
1574 yılında tahta geçmiştir.  
Fas, Tiflis, Şirvan gibi yerler 
onun zamanında fethedilmiştir. 
“Muradî” takma adıyla şiirler 
yazan III. Murat, hat sanatına 
da ilgi duymuş ve bu alanda 
eserler vermiştir. 

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi”
…
(Halkın gözünde devlet/iktidar gibi değerli bir şey yok
Oysaki dünyada bir nefeslik sağlık gibi hiçbir güç yok)
                                                   Muhibbi (Kanuni Sultan Süleyman)

II. Selim
(1524-1574)

Osmanlı Devleti’nin 11. pa-
dişahı ve Kanuni Sultan 
Süleyman’ın oğludur. “Sarı 
Selim” olarak da bilinir. 1542 
yılında Konya’ya, 1543’te ise 
Manisa’ya sancak beyi olarak 
gönderilmiş ve burada 14 yıl 
kalmıştır. Kanuni Sultan Süley-
man’ın vefatı üzerine 1566’da 
tahta geçmiştir. Sakız Adası, 
Kıbrıs gibi yerler onun zama-
nında alınmıştır. II. Selim de 
şairlik yönü güçlü bir padişahtır 
ve “Selimî” takma adıyla şiirler 
yazmıştır. Mimariye önem 
vermiş, Edirne Selimiye Cami-
si başta olmak üzere pek çok 
önemli yapıyı inşa ettirmiştir.
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Akhisarlı Şeyh İsa
(1447-1530)

Anadolu erenlerinden biri olan 
Şeyh İsa (Mecdüddin İsa), 
eğitimine Akhisar’da başlamış, 
küçük yaşta dinî ilimlere karşı 
ilgi duymuştur. Eğitimini Bur-
sa’da tamamladıktan sonra 
tekrar Akhisar’a dönmüştür. 
İlim ve tasavvufta önemli çalış-
malar yapan Şeyh İsa, pek çok 
şehre ziyarette bulunmuş ve 
öğrenciler yetiştirmiştir. Oğlu 
İlyas Efendi de onun yolunda 
ilerlemiştir. 

Gelenbevî İsmail Efendi
(1730-1791)

Ünlü matematik, astronomi, 
kelam ve mantık âlimi Gelen-
bevî İsmail Efendi, ilk eğitimi-
ni Manisa’da almıştır. Daha 
sonra İstanbul Fatih Medrese-
sinde eğitimini sürdürmüş ve 
dönemin önemli eğitim kurum-
larında matematik hocalığı 
yapmıştır. Logaritma ve cebirle 
ilgili yazdığı eserler büyük ilgi 
görmüştür. Savaşta kullanılan 
topların açılarını hesaplamada 
İsmail Efendi’nin büyük katkıla-
rı olmuştur.

Demirci Kaymakamı İbrahim 
Ethem Bey
(1889-1950)

Millî Mücadele Dönemi’nde 
Ankara hükûmeti tarafından 
Demirci’ye kaymakam olarak 
atanmıştır. İbrahim Ethem Bey, 
bu bölgede Demirci Akın-
cıları adlı bir örgüt kurarak 
TBMM’nin otoritesini kurmaya 
çalışmıştır. Demirci Akıncıları 
bu bölgede Yunanlara karşı 
büyük bir kurtuluş mücadelesi 
vermiştir. Sındırgı, Bigadiç, 
Susurluk, Gönen gibi pek çok 
yerin düşmandan temizlenme-
sinde büyük görevler üstlenen 
İbrahim Ethem Bey, sonraki 
dönemde farklı yerlerde valilik 
görevlerinde bulunmuştur. 
İstiklal Madalyası sahibi olan 
İbrahim Ethem, Soyadı Kanu-
nu’ndan sonra “Akıncı” soyadı-
nı almıştır.

Gördesli Makbule
(1902-1922)

Millî Mücadele Dönemi’nin 
kadın kahramanı ve şehidi-
dir. 1920 yılında kocası Halil 
Efe’yle birlikte vatan savun-
ması için akıncı olarak dağlara 
çıkmıştır. Makbule Efe,  Yunan 
kuvvetleriyle yaşanan çarpış-
malarda büyük kahramanlıklar 
göstermiş, Akhisar-Sungurlu 
sınırındaki Kocayayla’da en ön 
safta düşmanla savaşırken 21 
yaşında şehit olmuştur. Mak-
bule Hanım, kahraman Türk 
kadınının vatan savunmasında 
gösterdiği olağanüstü cesaret 
ve fedakârlığın sembolüdür.
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Bakırlı Mustafa (Saçlı) Efe 
(1899-1980)

Kuvayımilliye efelerinden olan 
Saçlı Efe, özellikle Akhisar 
bölgesinde yaşanan işgallere 
karşı önemli direnişler gös-
termiştir. Daha sonra düzenli 
ordunun emrine giren Saçlı 
Efe, zafer kazanıldıktan sonra 
da şehit çocuklarına sahip çık-
mayı kendine görev edinmiştir. 
Kahramanlıklarından dolayı 
Atatürk kendisine bir berat ve 
İstiklal Madalyası göndermiştir. 
1928 yılında ise yine Atatürk 
tarafından kendisine bir oto-
mobil hediye edilmiştir.

Burhan Toprak
(1906-1976)

Ünlü sanat tarihçisi ve edebi-
yat eleştirmeni Burhan Toprak, 
yükseköğrenimini Fransa’da 
tamamlamıştır. İstanbul Güzel 
Sanatlar Akademisinde uzun 
süre sanat tarihi öğretmenliği 
yapmıştır. Millî Eğitim Bakanlı-
ğı müfettişliği ve Talim Terbiye 
Kurulu üyeliği gibi görevlerde 
de bulunan Burhan Toprak, 
sanat üzerine yazdığı eserle-
rin yanı sıra Fransızcadan da 
birçok çeviri yapmıştır. 

Millî Mücadele Dönemi’nde 
“Galip Hoca” takma adını 
kullanarak ülkemizin bağım-
sızlık mücadelesinde çalışma-
lar yapan ünlü kişiyi biliyor 
musunuz? Bu kişiyi ve onun 
Manisa’mızla olan bağlantısını 
araştırınız.

Tarihi ve kültürüyle Türk coğraf-
yasının en önemli şehirlerinden 
biri olan Manisa’mız, daha birçok 
önemli şahsiyeti bereketli toprak-
larından tüm dünyaya armağan 
etmiştir. Sultan III. Mehmet, Ala-
şehirli Ruhiye, Moris Şinasi, Müftü 
Âlim Efendi, Şemseddin Marma-
ravî bu önemli isimlerden yalnızca 
birkaçıdır.

Karaosmanoğlu Halit Paşa 
(1889-1919)

Millî Mücadele Dönemi’nde 
Saruhanlı-Akhisar direniş hattı-
nın cephe komutanlarından 
biridir. Halit Paşa, Manisa’nın 
işgal edilmesinden sonra Yu-
nanlara karşı gösterdiği kahra-
manlıklarla bölgenin düşman-
dan temizlenmesine büyük 
katkılar sağlamıştır. Yunanların 
düzenlediği bir baskında şehit 
olan Halit Paşa’nın adı Saru-
hanlı ilçemizin bir mahallesine 
verilmiştir. Ayrıca bu bölgede 
Halit Paşa’nın adını taşıyan bir 
park ve anıt yaptırılmıştır. 

?
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Manisa’da Manisa Tarzanı’nın 
heykeli ve onun adını taşıyan 
park, meydan vb. yerler var 
mı?  Araştırınız.

Manisa’mızın simge ismi Tarzan’ın gerçek adı Ahmed Bedevi’dir. 
Aslen Kerkük Türkmen’i olan Ahmet Bedevi, hayatını Manisa’ya 
adamış bir doğa aşığıdır. I. Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephe-
si’nde Kazım Karabekir Paşa’nın emrinde savaşmıştır. Kurtu-
luş Savaşı’nda ise Türk ordusunun kahraman bir askeri olarak 
çarpışmış ve kırmızı şeritli İstiklal Madalyası kazanmıştır. Her 
resmî törende bu madalyayı gururla taşımıştır. Düşman kuvvetle-
rinin Manisa’da yaktığı yerleri ve ormanları görünce çok üzülmüş 
ve burayı yeniden yeşillendirmek için Manisa’da kalmaya karar 
vermiştir. Manisa’ya binlerce ağaç dikmiş ve Spil Dağı’nı kendine 
mesken edinmiştir. Buradaki küçük kulübesinde ahşap bir sedirin 
üstünde yorgansız ve yastıksız yatan Ahmet Bedevi’ye yaz kış 
giydiği şortu ve ayağındaki lastik ayakkabılarından dolayı halk 
tarafından “Tarzan” adı verilmiştir. 1930 yılında Manisa Belediye-
sinde bahçıvan olarak çalışmaya başlamış ve 30 lira maaş almış-
tır. Bu maaşı yoksullarla paylaşmış, hayatını kendi kulübesinde 
sürdürmüştür. Ramazan ayında iftarın geldiğini Spil’den patlattığı 
topla halka duyurmuştur.  O, filmlerdeki Tarzan’ın aksine bağı-
rıp çağırmayan ve şehirdeki insanlarla sosyal bir hayat yaşayan 
sade, halktan bir kişidir. O; bütün parasını fakirlere dağıtan bir 
gönül adamı, ömrünü yeşile adayan bir doğa âşığı ve yeri geldi-
ğinde cephede düşmana karşı savaşan “gerçek” bir kahramandır.
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Manisa Tarzanı 
(1899-1963)

Ona koca bir “yeşil” borçluyuz.

?
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MANİSA’NIN KÜLTÜR MİRASI
Halk Oyunları
Ege çiftetellisi ya da Manisa çiftetellisi adıyla bilinen 
halk oyunu şehrimizde hemen her yerde oynan-
makla birlikte bazı kesimlerde seymen oyunu da 
oynanır. Manisa’mızın en temel halk oyunu Ege 
Bölgesi’nin genelinde de oynanan zeybektir. Zeybek 
oyunu tek kişi tarafından ya da birkaç kişinin çem-
ber oluşturmasıyla oynanır. Zeybek oyununda ağır 
ve heybetli görünüme sahip olan oyuncu, insanları 
koruyan ve onlara güven veren bir izlenim oluşturur. 
Oyuncu, kollarını gergin biçimde baş hizasında iki 
yana açar. Bazı oyunlarda kollar hafif kırık da olabi-
lir. Adımlar oldukça büyük biçimde atılır. Oyuncular 
kimi zaman eğilerek dizlerini yere vurur. 
Kadın ve erkek oyunları ayrıdır. Erkekler genelde 
sözsüz ve ağır zeybek havaları eşliğinde oynarlar.  
Oyunlarda erkekler bıçak, kılıç, kaşık gibi araçlar 
da kullanır. Harmandalı Zeybeği, Seymen Sekme-
si, Soma Zeybeği, Cirit Zeybeği, Sarıçalı Zeybeği, 
Dağlı Havası, Aydın Zeybeği, Yörük Ali Zeybeği, 
Koca Ümmet (Ağır Hava) en çok oynanan erkek 
oyunlarıdır. Kadınlar, oyunlarını yine kadın çalgıcı-
lar eşliğinde hareketli bile olsa ağırbaşlı bir eda ile 
oynarlar. Kaşık, kadınların en çok kullandığı araçtır. 
Bu oyunlara El Havası, Gımıldan, Kaşık Havası, Se-
petçioğlu, Yörük Yaylası, Bahçelerde Börülce örnek 
verilebilir.
Şehrimizdeki halk oyunları içerisinde halaylar da 
önemli bir yer tutar. Damat Halayı, Deryalar, Göç-
men Halayı, Ramizem bu halaylardan yalnızca 
birkaçıdır. 

Gelenek, görenek ve âdetler millet-
lerin varlığında büyük öneme sahip 
değerlerdir. Milletler, bu değerlerini 
nesilden nesile aktararak soyut bir 
kültür varlığı meydana getirirler. Bu 
sayede tek vücut gibi hareket ede-
rek uyum ve birlik içinde çağlar boyu 
varlıklarını sürdürebilirler. Her şehir, 
bu kültürel mirasa kendi gelenek, 
görenek ve âdetleriyle katkıda bu-
lunur. Manisa’mız da kendine özgü 
halk oyunları, giyim kuşam şekilleri, 
yemekleri ve el sanatlarıyla Türk 
kültürünün önemli bir parçasıdır.
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Düğünler
Manisa’da düğün süreci kız evine görücü gönderilmesiyle başlar. 
Erkek tarafı kızı beğenirse birkaç gün içinde bu süreci kız isteme 
töreni takip eder. Kız tarafı, düşünmek için belli bir süre ister. Süre 
sonunda evliliğe onay verilmesi hâlinde erkek tarafı tekrar ge-
lir. Kız tarafı, içinde hediyelerin bulunduğu bir bohçayı ve 
söz mendilini erkek tarafına verir.  Söz şerbeti ikram 
edilir ve nişan günü kararlaştırılır.  Nişandan 
önce erkek tarafı da içinde hediyelerin oldu-
ğu bir nişan selesi hazırlayarak 
kız tarafına gönderir. Belirlenen 
günde kız evine gidilir ve eğ-
lenceler eşliğinde nişan töreni 
gerçekleştirilir. 
Bayramlarda hediyeleşmeler 
olur ve Kurban Bayramı’nda 
kız evine kurbanlık koç gön-
derilir. Düğün öncesi kız evinde 
çeyiz bakma veya çeyiz serme 
adı verilen ve çeyizlerin gelenlere 
gösterildiği bir merasim düzenlenir. 
Gelin hamamının ardından düğün 
öncesindeki gecede kına gecesi 
yapılır. Düğün günü erkek tarafı 
gelini almaya gelir. Gelinin babası 
tarafından gelinin beline altın veya 
gümüş kemer ya da kırmızı kuşak 
bağlanır. Gelin, damadın evine 
girerken bereket getirmesi için 
buğday, arpa, şeker gibi şeyler 
serpilir. Yöresel müzik ve halk 
oyunları düğün boyunca devam 
eder.

Giyim Kuşam
Günümüzde iletişimin ve ulaşımın gelişmesiyle birlikte şehirlere özgü 
giyim kuşam kültürü geleneksel giyim şeklinin yerini almaya başlamış-
tır. İlimizde yerel kıyafetler; varlığını daha çok düğünlerde, halk oyunla-
rında ve birtakım etkinliklerde sürdürür hâle gelmiştir. 
Manisalı kadınların yerel kıyafetlerinde başörtüsünün üzerine tepelik 
takılır. Gümüş alınlık ve uçlarında süsler bulunan yanaklık, baş bölge-
sinin diğer önemli aksesuarlarıdır. Yeni evliler veya nişanlılar pullu ve 
oyalı kırmızı yemeni de takarlar. Üste kol ve yaka kenarları nakışlan-
mış iç gömlek giyilir. Bazı yörelerde bu gömleğin üzerinde “delme” adı 
verilen yelekler yer alır. Altta ise paçaları lastikli saten, pazen veya ka-
difeden şalvar bulunur. Şalvarın üzerinde ise boyu ayak bileğine kadar 
uzanan üçetek veya entari yer alır. Bele püsküllü kuşak ve “çeki” ya da 
“öncek” adı verilen önlük bağlanır. Bele gümüş kemer takıldığı da olur. 
En üste ise “ilbade” adı verilen pullu saten cepkenler giyilir. Çoraplar el 
örgüsüdür ve çok uzun değildir. Ayakkabı olarak da “göğebakan” adı 
verilen bileklikli çarıklar giyilir.
Erkek kıyafetlerinde ise başta fes ve renkli 
iğne oyalarıyla süslenmiş yazma bulunur. 
Üste yakasız ve uzun kollu gömlek giyilir. 
Gömleğin üzerinde ise uzun kollu, dar di-
kimli mavi ya da gri cepkenler yer alır. Cep-
kenin üzerine ise “camedan”  ya da “kartal 
kanadı” adı verilen düğmesiz kıyafet 
giyilir. Altta dar kesimli ve beli lastikli 
siyah “karadon”, onun üzerinde de 
diz hizasına kadar inen bol, ağsız “potur” 
yer alır. Poturla cepken arasına “Trablus 
kuşak” ya da “Acem şalı” gibi isimler alan 
20 cm enindeki kuşak sarılır. Kuşağın üzerine 
silahlık, tütünlük, köstek gibi aksesuarlar ta-
kılır. Ayağa nakışsız yün çorap ve dize kadar 
uzanan körüklü siyah çizme giyilir.
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Yemek Kültürü  

Ülkemizin genelinde ortak olarak bilinen ve yapılan yemekler çok olmakla birlikte yörelerin iklim ve bitki örtüsü gibi özelliklerine göre değişen 
yemekler de fazladır. Nasıl ki deniz kenarındaki illerimizde balık yemekleri, büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu illerimizde et yemekleri ağır-
lıktaysa ilimizde de zeytinyağlı yemekler sofraların vazgeçilmezi durumundadır. Bunun dışında da zengin bir yemek kültürüne sahip olan Mani-
sa’mızın bazı yemeklerini gelin beraber tanıyalım.

Manisa Kebabı: Dana ve kuzu etinden yapılan köfte-
ler genelde odun ateşinde pişirilir ve bu köfteler pide 
üzerine konulur. Yanına közlenmiş biber ve domates 
eklenir. Köftenin üzerine ise domates ve biber salçasın-
dan yapılan sostan bolca dökülür ve tereyağı, sumak, 
maydanoz vs. eklenir. 

Akhisar Köftesi: Dana etinden ekmeksiz olarak hazırla-
nan köfteler közde pişirilir. Sıcak pide üzerine yerleştiri-
len köfteler soğan, domates, biber, turşu ve maydanozla 
birlikte servis edilir. 

Börülce Tarator: 3-4 cm uzunluğunda doğranmış 
börülceler haşlanarak süzülür. Sarımsak ve bol tuzla 
dövüldükten sonra üzerine limon suyu, zeytinyağı ve un 
eklemeleri yapılır. Soğumasının ardından üzerine sos 
dökülerek servis edilir. 

Alaşehir Kapaması: İnce biçimde açılan hamur küçük 
karelere bölünür. Kıyma, soğan, maydanoz ve baha-
rattan oluşan karışım kesilen kare hamurlara bohça 
biçiminde yerleştirilir. Tavada kızartılan bohçalar, üzerine 
sıcak et suyu dökülerek servis edilir.

Sinkonta: 1,5 cm kalınlığında dilimlenmiş bal kabak-
ları ve ince doğranmış soğanlar fırın tepsisine sırayla 
dizilir. Üzerine şeker ve un serpilir. Salça ve zeytinyağı 
eklendikten sonra fırında pişirilir ve sarımsaklı yoğurtla 
servis edilir.

Nohutlu Mantı: İnce açılmış hamur 2,5-3 cm’lik karelere 
bölünür. Nohut püresi hazırlanarak bu kare hamurla-
rın içerisine konulur ve hamurlar köşelerden kapatılır. 
Fırında pişirilip et veya tavuk suyunda haşlanan mantılar 
süzüldükten sonra üzerine sarımsaklı yoğurt, tereyağı 
ve pul biber konularak servis edilir. 
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Salihli Odun Köftesi: Dana ya da kuzu kıyması un, 
tuz ve baharatla yoğrulduktan sonra şişlere dizilir. Odun 
ateşinde pişirilen köfteler domates, soğan ve maydanoz-
la servis edilir. 

Ekmek Dolması: Ekmek içi, kıyma, soğan, maydanoz 
ve karabiber karışımı aralıklarla kavrulur. Daha önceden 
üstü kesilen ve oyulan dolmalık özel ekmeğin içine bu 
karışım doldurulur.  Ekmeğin kapağı kapatıldıktan sonra 
eritilmiş yağ ve salça eklenir.  Kısık ateşte pişirilerek 
servis edilir.

Şevketibostan: İnce ve uzun biçimde doğranan şevketi-
bostanlar kavrulmakta olan soğan ve kuzu etine ilave 
edilir. Su ve tuzun eklenmesinin ardından son aşamada 
limon suyu, yoğurt ve undan yapılmış terbiye de yemeğe 
karıştırılır. Birkaç dakika daha kaynatıldıktan sonra 
servis edilir. 

Kula Güveci: Toprak güveçte haşlanan kuzu eti, süzül-
dükten sonra yeniden güvece dizilir. Üzerine domates 
ve biber yerleştirilir. Güveç; tereyağı ve et suyu ilave 
edildikten sonra fırına konulur ve kızardıktan sonra 
servis edilir.

Şekerli Kula Pidesi: İnce açılmış hamurun üzerine 
tahin sürülür ve toz şeker serpilir. Rulo şeklinde yuvarla-
nan hamur daire şekline getirilir. Hamur tekrar açılır ve 
üzerine tahin sürülüp fırına verilir. Tercihe göre ceviz vb. 
serpilerek servis edilir.

Sura: Pirinç, karabiber, kimyon ve tuzla hazırlanmış iç 
harcı kuzunun kaburga içine doldurulur. Kaburga, su 
ilave edildikten sonra iğne iplikle dikilir ve tepsiye yerleş-
tirilir. Karabiber, kimyon ve su eklendikten sonra fırına 
verilir. Piştikten sonra iplikler sökülerek servis edilir.
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Kabak Çiçeği Dolması: Soğan, fıstık, şeker, kırmızıbi-
ber, zeytinyağı, pirinç, üzüm, nane ve domatesten olu-
şan iç karışımı eklemeler yapılarak karıştırılıp kavrulur. 
Su eklenir ve pişirilir. Ardından dereotu, karabiber, tarçın 
ilave edilir. İç harcı kabak çiçeklerinin içine doldurulur. 
Su, zeytinyağı, tuz eklendikten sonra pişirilir ve ardından 
servis edilir.

Kulak Çorbası: Kemik suyu kaynatılır ve bunun içine 
kare biçiminde hazırlanmış hamurlar atılır. Haşlanmış 
nohutlar ve misket büyüklüğündeki kızartılmış köfteler 
de bu suya eklenir. Yoğurt, tereyağı, nane ilavelerinin 
ardından servis edilir.

Keşkek: Önceden ıslatılıp süzülmüş nohut ve buğday-
lar pişmiş et ve et suyuyla birleştirilir. Tereyağı, tuz ve 
karabiber ilavesinden sonra karışım pişirilir ve buğdaylar 
ezilir. Üzerine tereyağında kızdırılmış pul biber döküle-
rek servis edilir.

Bohça Kebabı: Pişmiş kuşbaşı etin üzerine soğan, bi-
ber, domates, bezelye, tuz ve baharat ilave edilir. Daha 
önceden hazırlanmış krepin içine bu karışımdan konulur 
ve krep, bohça biçiminde kapatılır. Bohçanın üzerine 
beşamel sos dökülür ve kaşar peyniri konulur. Fırınlan-
dıktan sonra servis edilir.

Mantar Tatlısı: Önceden hazırlanan hamurun içine ce-
viz ve mantar konulur. Kenarları kapatılan hamur kızgın 
yağda kızartılır. Şerbeti döküldükten sonra üzerine tarçın 
ilave edilerek servis yapılır

Sultan Tatlısı: Un, tereyağı, yumurta, şeker, irmik, 
kabartma tozu, Hindistan cevizi ve vanilyadan oluşan 
tatlı hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılır. 
Yuvarlanan parçalar süte ve haşhaş tohumuna bulanır. 
Üzerlerine ceviz konulur ve fırına sürülür. Şerbeti dökül-
dükten sonra servis edilir. 

Bu saydığımız yemekler dışında Manisa ve ilçelerinde, pek çok lezzetli yemekten bahsetmek mümkündür. Paçalı pide, avutma, belirgat, 
çığırtma, ebe çöreği, gabarttama, kıstı, lalanga, topalak gibi daha nice yemek sofraları süslemeye devam etmektedir.
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El Sanatları
El sanatları, binlerce yıllık geçmişe sa-
hip olan Türk milleti için oldukça önem-
lidir. Önceleri hayatı sürdürebilmenin bir 
gereği olan el sanatları sanayileşmenin 
ve teknolojinin etkisiyle kaybolmaya yüz 
tutmuştur. Bu yüzden ülke genelinde 
olduğu gibi Manisa’da da el sanatları 
eskiye oranla önemini kaybetmiştir. 
Buna rağmen ilimizde varlığını devam 
ettiren birçok el sanatı vardır.

Halıcılık ve Kilimcilik: El dokuması halıcılık ilimizde oldukça yaygın-
dır. Pek çok bölgede yürütülen halıcılık faaliyetleri özellikle Gördes, 
Kula, Demirci’de ve Yunt Dağları’nda ağırlık kazanmaktadır. Halılar; 
Gördes halısı, Kula halısı, Demirci halısı, Yunt Dağı halısı şeklinde 
dokundukları yerin adıyla anılmaktadır. 17 ve 18. yüzyılda çok önemli 
bir halıcılık merkezi olan Gördes özellikle halı seccadeleriyle ünlüdür. 
Bu halıların dokumasında kullanılan çift düğüm tekniği, Türk düğümü 
veya Gördes düğümü olarak da bilinir. Hatta bazı Batı ülkelerinde 
“Gördes” adı seccade anlamında kullanılmıştır. Gördes halılarında 
özellikle devetüyü, mavi ve koyu kırmızı renklerin ağırlığı görülür. 
Gördes halılarının elmalı, taraklı, sinekli gibi türleri vardır. Özellikle 
17. yüzyılda görülmeye başlanan Kula halıları da “Gördes düğümü” 
tekniğiyle dokunur. Bu halılarda özellikle sarı ve mavinin tonları ağırlık 
kazanır. Çubuklu, manzaralı, kömürcü gibi türleri vardır. Demirci, hem 
Selçuklu hem de Osmanlı dönemlerinde halıcılıkta önemli bir konum-
dadır. Özellikle Demircili halı ustaları Osmanlı zamanında, sarayda 
kullanılmak üzere halılar dokumuştur. Günümüzde Demirci’de binlerce 
el tezgâhı vardır ve halıcılık en önemli geçim kaynaklarından biridir. 
Yunt Dağları’nda yaşayan halk da kendi ürettikleri malzemeler ve 
bitkisel boyalarla el dokuması halılar üretmektedir. Koyu mavi, koyu 
kırmızı ve bej renklerin hâkim olduğu halılara yeşilbaş, deveboynu, 
düzbiçim gibi adlar verilmektedir.  Kilimcilik de halıcılık gibi Manisa’nın 
önemli el sanatlarındandır. Özellikle Kula, Selendi, Sarıgöl ilçelerinde 
oldukça yaygındır. Kilimlerde kertme, sinekli, karagöz gibi adlandırma-
lar yaygındır.
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Keçecilik:  Koyun veya keçi 
kılının dokunmadan yalnızca 
dövülmesiyle elde edilen kaba 
kumaşa “keçe” denir. Türk 
kültüründe keçenin önemli 
bir yeri vardır. Yakın zama-
na kadar kepenek, yaygı ve 
koşum takımlarının bir parçası 
olarak tercih edilen keçenin 
kullanımı, sanayideki gelişme-
lerle birlikte oldukça azalmıştır. 
Günümüzde özellikle Akhisar 
ve Kula’daki belirli yerlerde 
devam eden keçecilik daha 
çok turistik eşyaların yapımına 
bağlı olarak varlığını sürdür-
mektedir.

At Arabacılığı: Ulaşım konu-
sunda yaşanan gelişmelere 
bağlı olarak motorlu kara taşıt-
larının artması at arabacılığı-
nın unutulmasına yol açmıştır. 
Yük ve yolcu taşımacılığında 
kullanılan yaylı at arabalarının 
yerini artık motorlu taşıtlar al-
mıştır. Bununla birlikte at ara-
bası üreten, tamir eden yerler 
de yok olmaya yüz tutmuştur. 
Bugün özellikle Akhisar’da at 
arabası üretimi ve tamiri yapan 
bazı yerler bulunmaktadır. 
Bu arabalar çiçek ve manza-
ra resimleriyle süslenmekte, 
genellikle bahçe süslemesinde 
kullanılmaktadır. 

Güveç Yapımı: Yemek pişir-
mek amacıyla yapılan toprak 
kaplara “güveç” denir. Uygun 
yapıdaki toprağın dövüldükten 
sonra yoğrulması ve ateş-
te pişirilmesiyle elde edilen 
güveç, Anadolu’da çok yaygın 
bir mutfak gerecidir. Her ne 
kadar son dönemlerde yerini 
metal malzemelere bıraksa 
da sağlıklı olması nedeniyle 
hâlâ önemli bir tercih sebe-
bidir. İlimizde özellikle Salih-
li’nin Gökeyüp Mahallesi’nde 
çoğunlukla kadınlar tarafından 
üretilmektedir.

Semercilik: Semer; at, eşek, 
katır vb. hayvanların sırtı-
na yerleştirilen, üzerine yük 
bağlanan veya binilen, iske-
leti ağaçtan yapılmış araç-
tır. Semer yapan ustaya da 
“semerci” denir. At ve eşek 
arabalarının zamanla azalma-
sıyla birlikte semercilik de eski 
önemini kaybetmiş, süs amaçlı 
minyatür semerlerin üretimi 
ağırlık kazanmıştır. İlimizde 
Kula başta olmak üzere pek 
çok yerde semercilik devam 
etmektedir. 
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Bakırcılık: Bakırcılık, bakırın 
çeşitli tekniklerle işlenerek 
mutfak ve süs eşyalarına 
dönüştürüldüğü geleneksel 
mesleklerden biridir. Bakır-
dan çoğunlukla kazan, tava, 
sini, leğen, tencere, tas, ibrik, 
güğüm, cezve gibi eşyalar 
üretilmektedir. Günümüzde bu 
eşyalar fabrikalarda farklı me-
tallerden üretilmeye başlandığı 
için bakırcılığın önemi giderek 
azalmıştır. Günümüzde özel-
likle Kula ilçesinde bakırcılık 
sürdürülmektedir. Bakır süs 
eşyaları, bu üretimin büyük bir 
bölümünü oluşturmaktadır.

Boyacılık: Boyacılık, dokuma-
cılığın yaygın olduğu yerlerde 
gelişme göstermiştir. Özellikle 
halı ve kilimlerin yapımında 
kullanılan ipliklerin boyanma-
sında doğal boyalara ihtiyaç 
duyulmuştur. İlimizde hem 
iplik hem bez boyamasında 
“kökboyası”  üretimi yaygındır. 
Kırkağaç yakınlarındaki Bakır 
kasabasında üretilen kırmızı 
boya çok ünlüdür. Manisa, 
Akhisar ve Gelenbe’de üretilen 
boyalar da en iyi kökboyaları 
arasında gösterilir. Alaşehir’de 
üretilen kırmızı kökboyası ise 
sancak yapımında kullanılmış-
tır ve “Türk kırmızısı” ifadesi 
bu boyaya dayanır.

Bunlar dışında ilimizde yapılan ancak makineleşmenin yaygınlaş-
masıyla unutulmaya yüz tutan pek çok el sanatından söz edilebilir. 
Sepetçilik, süpürgecilik, kaşıkçılık, yorgancılık, hallaçlık, çömlekçi-
lik, bıçakçılık, nalbantlık bunlardan yalnızca birkaçıdır.
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Manisa’da Sözlü 
Kültür

Sözlü kültür ürünleri 
bir milletin en önemli 
kültürel mirasları 
arasında yer alır. 
Yüzyıllar boyu dilden 
dile, gönülden gönüle 
aktarılan bu ürünler 
nesilleri birbirine 
bağlar. Destanlar, 
masallar, efsaneler, 
türküler, ninniler, ma-
niler, bilmeceler Türk 
milletinin en önemli 
sözlü kültür ürünle-
ridir. Bu ürünlerin bir 
kısmı yörelere göre 
de çeşitlilik gösterir. 
Manisa’mızda da 
halkın ürettiği ve gü-
nümüze kadar gelen 
sayısız sözlü ürün 
vardır. 

Manisa’dan Maniler

Manisa’dan Deyişler

Destan, efsane, masal arasın-
daki farkları ve benzerlikleri 
araştırınız.
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Manisa’dan Bilmeceler

Manisa’dan Ninniler

?
• Manisa’yla ilgili farklı bir efsaneyi araştırarak sınıfta paylaşınız. 
• Üç bilmece bulup sınıftaki arkadaşlarınıza sorunuz.
• Üç mani bulup arkadaşlarınızla paylaşınız.

Manisa’dan Bir Efsane 
Kargılı Dede
Kargılı Dede her gün atına binip dolaşırmış. Çarşı-
daki nalbanta gidip atının nallarına mıh çaktırmak 
istermiş. Nalbant da onu kırmaz, mıhları çakarmış. 
Hac mevsimi yaklaşmış. Manisa’dan hacca gidecek 
olanlar da hazırlıklara başlamış. Nalbant da hacca 
gitmeyi çok ister ama fakir olduğu için gidemezmiş. 
Bir gün nalbant yine hacca gidemediği için kendi 
kendine dertlenirken Kargılı Dede gelmiş. Nalbanda 
“Sen hacca mı gitmek istersin?” diye sormuş. Nal-
bant bu soruya çok şaşırmış çünkü bunu hiç kimse-
ye söylememiş. “Sen nerden bilirsin bunu?” dediyse 
de cevap alamamış. Kargılı, “Yarın sabah Hatuniye 
Camisi’nde namazını kıl, caminin bahçesinde beni 
bekle.” demiş.
Sabah olmuş, namazdan sonra Kargılı Dede atıyla 
gelmiş ve nalbanda “Bin atıma!” demiş. Nalbant 
ata biner binmez kendini Kâbe’de bulmuş. Nalban-
dı orada görenler çok şaşırmış. Hac bitince tekrar 
Kargılı’nın atıyla Manisa’ya dönmüşler. Herkes fakir 
nalbandın hacca nasıl gittiğini merak etse de nal-
bant bunu önceleri kimseye söylememiş. Günün bi-
rinde nalbant bu olayı başkalarına anlatmış. Bunun 
üzerine sırrı açığa çıkan Kargılı Dede ruhunu teslim 
etmiş.

Anlatan: Mesude Yorgancıoğlu
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Çocuk Oyunları

Teknoloji, hayatımızı kolaylaştırması ve insanlığa büyük hizmetler sunması bakımından kuşkusuz çok önemlidir. Ancak teknolojiye aşırı bağım-
lılık bizi sosyal hayattan ve birlikte oyun oynama kültüründen koparmamalıdır. Bu kültürün en önemli parçalarından biri çocuk oyunlarımızdır. 
Çocuk oyunlarının büyük bir kısmı ülkemizin genelinde bilinmekle ve çocuklar tarafından oynanmakla birlikte belirli yörelere ait oyunlar da bulun-
maktadır. İlimizde de çocuklar tarafından oynanan çok sayıda oyun vardır.

Yakan Top: Çocukların mahallelerde ve 
okullarda en çok oynadıkları oyunlardan-
dır. İki grup arasında oynanır. İlk grup iki-
ye ayrılır ve arasına diğer grubun üyelerini 
alır. Top vasıtasıyla aradaki grubun bütün 
üyeleri vurulmaya çalışılır.

İstop: Bir ebe belirlenir. Ebe topu havaya 
atar ve bir kişinin adını söyler. Adı söy-
lenen kişi topu yakalamaya çalışırken 
diğerleri hızla kaçar. Adı söylenen, topu 
yakaladığı an “İstop!” diye bağırır ve 
herkes durur. Ebe, bir kişiyi topla vurmaya 
çalışır. Vurduğu kişi ebe olur.

Mendil Kapmaca: İki grup hâlinde oyna-
nan bir oyundur. Ortaya bir mendil konulur 
veya bir kişi bu mendili tutar. İki grup ters 
yönlerde mendilden uzaklaşır. İşaretle 
birlikte gruplardan birer kişi mendili kap-
mak üzere koşar. Mendili önce yakalayan 
grubuna doğru koşarken diğer kişi de onu 
yakalamak üzere koşar. Başarısız olan 
elenir.

• Siz de oynamak istediğiniz oyunlardan birini seçerek arkadaşlarınıza tanıtınız. 
• Aşağıdaki oyunlar dışında bildiğiniz oyunları boş bırakılan yerlere yazınız.

Saklambaç Birdirbir Deve Cüce Elim Sende
Beştaş Çelik Çomak Köşe Kapmaca İp Atlama
Aç Kapıyı Bezirgânbaşı Bilye (Cambalik) Ortada Sıçan Kutu Kutu Pense
Körebe Japon Kalesi Yağ Satarım Bal Satarım .....................................................
..................................................... ..................................................... ..................................................... .....................................................

?
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MANİSA’NIN DİL ÖZELLİKLERİ

Biz Manisalılar Böyle Konuşuruz

     Cambalik          Harana          Comca

         Açar            Çinti             Çatır

       Gevrek            İlgi           Çiğdem

 —Pazara gitçen mi İrecep?

 —Şinci çok yorgunum, aaşam osun da gidiverem.

 —Ne alcen pazardan?

 —Badılcan, domat, samsak alcem.

 —Evde domat va. İlimon, kestene de alıve e mi?

 —Olu.

 —Yayan mı gitçen oraya gada?

 —Yok, velespite pincem emme tobaları nere 
 goycem? 

 —Vere badırdanıyon sen de gitme o vakit! 

 —Sene de laf denmiyo..

Aşağıda Manisa ağzıyla oluşturulan konuş-
mayı İstanbul ağzıyla yeniden yazınız. Anla-
mını bilmediğiniz kelimeler için çevrenizden 
yardım alınız.

?
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Aşağıda Manisa ağzına ait bazı kelimeler ve bunların anlamları verilmiştir. Bu kelimelerden bazılarını seçerek bir diyalog oluşturunuz.

alaklamak : acele etmek
alcımak : sinirlenmek
apartmak : alıp götürmek
aydeş  : cılız çocuk
aynaşmak : alay etmek
balkımak : şimşek çakmak
başa  : ağabey
batar  : sancı
baylanmak : nazlanmak
belen  : tepe
belgildemek : birden korkmak
böğürtmek : az haşlamak
bulla  : abla
bükre  : kambur
calgazan : geveze
cımık  : azıcık
cıngıl  : ufak üzüm salkımı
cıvmak : fırlamak
cice  : yenge
ciciklen : ısırgan otu
çaynaşmak : dolaşmak
çıbıl  : fakir
çilçik  : şımarık
çivmek : birden uzamak
çiyin  : omuz
çovaş  : güneş

çönmek : çömelmek
dabalanmak : acemice iş yapmak
dabırmak : gürültü etmek
dadaş  : küçük çocuk
dansak : lüzumsuz
deşmek : yaramaz
denzirmek : imalı konuşmak
dernek : çarşamba
düzge  : süs
efe  : büyük kardeş
emtülü : öncelikle
enki  : işte, şu
eşik  : balkon
galak  : boynuz
galan  : kız
gamga  : çelik
gari  : artık
gelek  : göçmen
gireği  : pazar günü
göde  : şişman
göğnek : gömlek
göllüklü : zengin
gönenmek : mutlu olmak
gücürgenmek: gücenmek
güre  : kuvvetli, dinç
ha dendi : haydi

hıkkıcık : hıçkırık
hışır  : nemli toprak
horansa : pırasa
horsa  : öfke
hotra  : inat
hönkürü : orada
huncacık : birazcık, şu kadarcık
ıldız  : yıldız
ilistir  : süzgeç
kaktırıver : ittirmek
kalan  : artık yeter
kavşırmak : kucaklamak
kavzamak : muhafaza etmek
kenderek : düğün
kompir : patates
manıt  : sersem
metlemek : zıplamak
mısmıtıl : tıpkı
negıda  : ne kadar 
sangadal : aniden
sekemek : basamak
vere  : ha bire, devamlı
yalım  : galiba
yunmak : yıkanmak
zere  : demek ki, onun için

Siz de yaşadığınız yere özgü kelimeler bularak bu kelimelerin anlamlarını öğreniniz. ?
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MANİSA’DA YEREL 
YAYINCILIĞIN TARİHİ

Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte ilimizde yerel 
yayıncılık konusunda önemli gelişmeler 
yaşanmıştır. İlk yıllarda etkili olan gazete 
ve dergiciliğin yerini son dönemlerde radyo 
ve televizyon yayıncılığı almıştır.
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Gazeteler
Manisa basın hayatı açısından, genellikle yakınında 
bulunan İzmir’in etkisi altında kalmıştır. Bu nedenle 
Manisa’da çıkan gazete sayısı beklenilen seviyeye 
ulaşamamıştır. Buna rağmen 1923-1926 yıllarında 
kentte kısa ömürlü de olsa beş adet süreli yayının var-
lığından söz edilebilir. Bunlar sırasıyla; Saruhan, Yeni 
Saruhan, Manisa, Güzel Saruhan ve Manisa Yeni Yurd 
gazete ve dergileridir. Çıkan gazetelerin çoğu da uzun 
ömürlü olamamıştır. Manisa’da Millî Mücadele’den 
sonra yayımlanan ilk gazete olan Saruhan gazetesi de 
bu genellemeye dâhildir. Ömrü muhtemelen iki aydan 
fazla olmayan Saruhan’ın, günümüze ulaşan sayısı 
sadece beştir. Gazetenin ilk sayısı 26 Mayıs 1923 
Cumartesi tarihini taşımaktadır. Gazetenin ulaşılabilen 
son sayısının tarihi ise 30 Haziran 1923 Cumartesi’dir. 
Günümüzde Manisa’mızda ilçeler dâhil toplam on 
dört adet yerel gazete yayımlanmaktadır. Bunlardan 
altısı merkezde, üçü Turgutlu’da, birer tanesi Akhisar, 
Alaşehir, Kırkağaç, Soma ve Salihli ilçelerinde yayın 
hayatını sürdürmektedir.

Bulunduğunuz yerleşim yerinde yayın yapan bir radyo 
stüdyosunu ziyaret ederek izlenimlerinizi sınıfta paylaşınız.

Manisa’da yayımı devam eden yerel gazetelerden 
derleyeceğiniz haberlerle kendi gazete sayfanızı 
oluşturunuz.

?

?
Radyo ve Televizyon

Radyo işitsel bir kitle iletişim aracıdır. Bizleri yaşadığımız yer ve dünyadan 
haberdar eder. Bunun dışında müzik yayınları, sanat ve spor programları 
sayesinde keyifli vakit geçirmemizi sağlar. Radyo nesillerden beri sürege-
len bir kültürü temsil eder. Uzun yıllardan beri müzik dinlemek ve eğlen-
celi programları takip etmek için kullanılan radyo, zaman içinde teknolojik 
gelişmeler sayesinde daha kaliteli ses ve içeriklere sahip olmuştur. Manisa 
radyoculuk konusunda oldukça aktiftir. İl genelinde on yedi adet yerel 
radyo bulunmaktadır. Bu radyoların dört tanesi il merkezli, on üç tanesi ise 
ilçe merkezlidir. 
Televizyon, hem görsel hem işitsel 
bir kitle iletişim aracıdır. Manisa’da 
ilk yerel televizyon 1994 yılında 
kurulmuştur. Karasal yayın yapan 
Manisa’nın ilk yerel televizyonu 
yayın hayatına hâlen devam et-
mektedir. Yıllar içinde teknolojinin 
gelişmesiyle uydu yayınları yaygın-
laşmıştır. Manisa’da uydu üzerinden 
yayın yapan yerel televizyon kanalı 
da kurulmuştur ancak günümüzde 
bu kanalın yayını bulunmamaktadır. 
Bu iki televizyon kanalının haricinde 
Manisa Büyükşehir Belediyesinin 
genel ağ (internet) üzerinden yayın 
yapan bir kanalı da bulunmaktadır.
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MANİSA’YA ÖZGÜ
MÜZİK KÜLTÜRÜ

Anadolu’nun batı bölgeleri ve Ege yöresi oldukça zengin bir sözlü 
kültür ve müzik geleneğine sahiptir. Manisa’da halk müziği geleneği 
ve bu geleneği takip eden ezgiler de genel olarak Ege Bölgesi türkü-
lerine benzer. Zeybek, semah, gurbet havaları Ege Bölgesi’nde rast-
lanan yaygın türlerdir. Barana havaları ise Manisa’ya özgü bir türdür.

Bağlama ve bağlama ailesi 
yörede Türk halk müziğinin 
en yaygın çalgısıdır. Bağlama 
ailesinin yanı sıra kaval, sipsi, 
kabak kemane, hegit, kaba 
zurna, davul, def, darbuka 
Ege Bölgesi’nde en sık kulla-
nılan çalgılardır.
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Şehrimiz, zeybek bölgesinde yer alır. Zeybek havaları, ağır ve 
yürük türküler, barana havaları, semahlar, gelin ve kına hava-
ları yörenin halk müziği ürünleridir. Genel olarak Ege Bölgesi 
türküleri ile ortak özellikler göstermekle birlikte bazı ezgilerde 
Rumeli göçmenlerinin etkisi görülür. Zeybek kimliği, halk ara-
sında önemli bir sevgiye ve statüye sahiptir. Hem türkülere hem 
destanlara konu olan bu kimlik, aynı isimle anılan geleneksel 
oyunlarıyla da bilinmektedir.  
Manisa yöresi türkülerinden bazıları şunlardır: Bugün Ayın 
Ondördü, Gün Görünmez Melengecin Dalından, Gündüz Bey, 
İğdenin Dalı, Kaşık Havası, Kırmızı Buğday Ayrılmıyor Sezin-
den, Nalbandım. 
Şehzadeler ilçesinde belediyeye bağlı olarak faaliyet gösteren 
Mehter takımı bulunmaktadır. Şehzadeler Belediyesi Mehter 
Takımı özel günlerde konserler vererek Manisa halkına hizmet 
vermektedir. Ayrıca her hafta Manisa’nın simge parklarından 
olan Ulupark’ta konserler veren Şehzadeler Belediyesi Mehter 
Takımı, ilimizde Osmanlı geleneğini devam ettirmektedir.

Aşağı yoldan çıktı bayrağın ucu aman                  
Belinde sallanır çevrenin ucu
Sen benimsin, ben seninim en gücü

Doğan aylar doğuşundan bellidir
Güzel seven yürüyüşünden bellidir

Gide gele iki dağın arası aman
Yaktı beni kaşlarının karası
Bilmem bıç, bilmem gama yarası

Doğan aylar doğuşundan bellidir
Güzel seven yürüyüşünden bellidir
          Derleyen: M. Emin Avşar

Sabah olsun aman efem
Gün garşıya yayılsın
Doktor yok ki aman efem
Yarelerim sarılsın

Seferberlik aman efem
Neler ettin sen bize
Alçak düşman aman efem
Gıydın mı efemize

Beş gardeştik aman efem
İndirdiler sayadan
Ayırdılar aman efem
Mustafa’yı aradan

Seferberlik aman efem
Neler ettin sen bize
Alçak düşman aman efem
Gıydın mı efemize
         Derleyen: Hüseyin Dülgerhan

Manisa’ya özgü halk türkülerinden seçtiklerinizi sınıfta 
gruplar oluşturarak koro hâlinde seslendiriniz. ?
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MANİSA’DAKİ FESTİVALLER, SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF ETKİNLİKLER
Etkinlik Adı Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri

1 Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali  Her Yıl 21 Mart  Manisa-Merkez
2 Mesir, Sanayi ve Ticaret Fuarı  Her Yıl 21 Mart  Manisa-Merkez
3 Manisa Tarzan’ını Anma ve Çevre Günleri  31 Mayıs-5 Haziran  Manisa-Merkez
4 Müftü Âlim Efendi’yi Anma Etkinlikleri  12 Aralık Manisa-Merkez  
5 Kitap Fuarı  Eylül-Ekim Manisa-Merkez  
5 Geleneksel Deve Güreşi Şenlikleri  Mart  Gökkaya-Ahmetli  
6 Akhisar Çağlak Festivali  Mayıs Ayının 3. Haftası  Akhisar  
7 Kültür ve Spor Şenliği Ağustos-Eylül Akhisar
8 Geleneksel Uluderbent Kiraz Festivali  Haziran  Uluderbent-Alaşehir  
9 Alaşehir Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali  Ağustos-Eylül Alaşehir  

10 Kavun Karpuz Festivali  Temmuz-Ağustos  Gölmarmara  
11 Kıranköy Uçurtma Şenliği  Mayıs  Kıranköy-Gördes  
12 Çam Festivali ve Tarım Fuarı  Mayıs Ayının 2. Haftası  Kırkağaç  
13 Kavun Festivali 12 Eylül Kırkağaç  
14 Köprübaşı Kültür Sanat ve Çilek Festivali  Mayıs  Köprübaşı  
15 Kurtuluş Günü Etkinlikleri 1-4 Eylül Kula
16 Geleneksel Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri  Eylül  Kula  
17 Selvili Dede Kültür ve Dayanışma Şenliği  Eylül  Kenger Mah.-Kula  
18 Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri  Eylül  Emre Mah.-Kula  
19 Bağdatlı Sultan Alevi Kültürünü Tanıtma ve Kültür Şenliği  Ekim Ayının 2. Haftası  Encekler Mah.-Kula  
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20 Adala Şeftali Şenliği Haziran Ayının Son Haftası Adala Mah.-Salihli  
21 Deve Güreşleri Şubat Ayının Son Haftası Salihli
22 SETMOG Uluslararası Motosiklet Festivali Haziran Salihli
23 Şiir İkindileri  Nisan-Kasım  Salihli  
24 Kuru Üzüm Haftası 4-5 Eylül Salihli  
25 Sarıgöl Sultani Üzüm Festivali  Eylül  Sarıgöl  
26 Saruhanlı Altın Üzüm ve Kültür Festivali  Eylül  Saruhanlı  
27 Pınarlar Mahallesi Kiraz Festivali  Haziran  Selendi  
28 Kurtuluş Şenlikleri ve Cirit Festivali  3 Eylül Selendi  
29 Ovacık Yaylası Yörük Şenlikleri Haziran, Temmuz Selendi  
30 Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali  Eylül  Soma  
31 Uluslararası Turgutlu Kültür Sanat ve Bağbozumu Festivali  Eylül  Turgutlu  
32 Rahvan At Yarışları Eylül  Turgutlu  
33 Turgutlu Belediyesi Yağlı Güreşleri 6 Ekim Turgutlu  
34 Turgutlu Geleneksel Deve Güreşleri Mart Turgutlu  
35 Yağlı Güreş Festivali Eylül Yunusemre
36 Uluslararası Yunus Emre Günleri Ekim, Kasım Yunusemre

Ahmetli 6 Eylül Akhisar 6 Eylül Alaşehir 5 Eylül Demirci 30 Ağustos

Gölmarmara 6 Eylül Gördes 5 Eylül Kırkağaç 12 Eylül Kula 4 Eylül

Salihli 5 Eylül Sarıgöl 4 Eylül Saruhanlı 7 Eylül Selendi 3 Eylül

Soma 13 Eylül Şehzadeler 8 Eylül Turgutlu 7 Eylül Yunusemre 8 Eylül

KURTULUŞ GÜNLERİ
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MANİSA’da eğİtİm İmkânlari
Oldukça genç bir nüfusa sahip olan Manisa’mız gençlere sağladığı çeşitli imkânlarla ön plana çıkmaktadır. Her yaş grubuna hitap edecek eği-
tim-öğretim kurumları (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite), engelli bireyler için özel eğitim merkezleri, spor faaliyetleri için alanlar, 
kütüphaneler bu olanakların başında gelir. Manisa’da bulunan okul sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sosyal hizmetler kapsamında şehrimizde 23 kreş bulunmaktadır. 
Çocuk Evleri Koordinasyon Müdürlüğü bünyesinde 92 yatak ka-
pasiteli 16 çocuk evi bulunan şehrimizde bu evlerde kalan çocuk 
sayısı 93’tür. (2018 Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 
verileri)
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YAYGIN EĞİTİM
Manisa, örgün eğitim kurumları kadar yaygın eğitim alanında da geniş imkânlara sahiptir. İl genelinde toplam 172 yaygın eğitim kurumu bulun-
maktadır. Bu kurumların 17’sini Halk Eğitim Merkezleri, 54’ünü motorlu taşıt sürücü kursları ve 101’ini çeşitli dallarda faaliyet gösteren diğer 
kurslar oluşturmaktadır. 

Manisa’daki yaygın eğitim kurumlarının 2015-2019 yılları arasındaki faaliyetleri incelendiğinde açılan kurs sayısının yıllar içinde artış gösterdiği 
ve kursiyer sayısının da belli bir seviyede korunduğu gözlemlenmiştir.



218

ÜNİVERSİTE 
Celal Bayar Üniversitesi, Manisa’da yükseköğrenimini tamamlamak isteyen gençlerimiz için önemli imkânlar sunmaktadır. 2018/2019 öğretim 
yılı verileriyle 47744 öğrencinin bulunduğu Celal Bayar Üniversitesi; 14 fakülte, 3 yüksekokul (4 yıllık), 15 meslek yüksekokulu ve 3 enstitüyü 
bünyesinde bulundurmaktadır. Üniversitede 237’si profesör, 151’i doçent, 362’si doktor öğretim görevlisi, 326’sı öğretim görevlisi, 625’i araştırma 
görevlisi olmak üzere 1701 akademik personel bulunmaktadır.
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SPOR KULÜPLERİ VE ETKİNLİKLER

İLÇELERE GÖRE SPOR KULÜPLERİ, 2018
İlçe Spor Kulübü Müessese Kulübü İhtisas Kulübü Okul Spor Kulübü Toplam

AHMETLİ 0 1 0 0 1
AKHİSAR 21 3 3 5 58
ALAŞEHİR 12 1 0 0 13
DEMİRCİ 1 0 1 1 3
GÖLMARMARA 1 0 0 0 1
GÖRDES 2 1 0 0 3
KIRKAĞAÇ 4 0 0 0 4
KÖPRÜBAŞI 0 0 0 0 0
KULA 3 1 0 0 4
SALİHLİ 25 2 1 0 28
SARIGÖL 3 1 1 0 5
SARUHANLI 9 3 1 0 13
SELENDİ 6 1 0 0 7
SOMA 8 2 2 0 12
ŞEHZADELER 70 7 4 3 84
TURGUTLU 42 0 0 2 44
YUNUSEMRE 47 3 3 5 58

TOPLAM 254 26 14 14 308

Futbol Stadyumu (Çim)  3
Futbol Sahası (Çim) 15
Futbol Sahası (Sentetik)  6
Futbol Sahası (Toprak)  2
Atletizm Pisti  7
Yüzme Havuzu
Tenis Kortu 11
Spor Salonu 21
Gençlik Merkezi  8

Spor Tesisleri Sayısı 73

Akhisarspor, Manisa Futbol Kulübü, Manisaspor, Somaspor ve Turgutluspor ilimizi farklı profesyonel futbol liglerinde başarıyla temsil etmektedir. 
Bu kulüplerimiz altyapı çalışmalarıyla da Türk futboluna önemli hizmetler sunmakta ve çok sayıda futbolcu yetiştirmektedir.
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Manisa’da gerek Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi gerekse özel spor kurslarının etkinliğiyle birçok 
branşta faaliyet gösterilebilmektedir. 

                 LİSANSLI SPORCU SAYISI      FAAL SPORCU SAYISI
                                Erkek      Kadın   Toplam   Erkek    Kadın   ToplamBRANŞLAR BRANŞLAR 

                 LİSANSLI SPORCU SAYISI      FAAL SPORCU SAYISI
                                Erkek      Kadın    Toplam   Erkek    Kadın   Toplam

J
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Sehrimiz Manisa.

Yine merkez ilçemiz Yunusem-
re’de Atatürk Kent Parkı; Manisalı-
ların spor yapabileceği tesislere (1 adet 
suni çim futbol sahası, 2 adet basketbol 
sahası, 1 adet tenis kortu, 1 adet kaykay pisti, 1 
adet mini golf sahası, 1 adet kızak pisti, 1 kilometre 
bisiklet yolu, 2 kilometre koşu yolu), amfi tiyatro alanına, 
farklı yaş gruplarına yönelik çocuk oyun sahalarına ve fitness 
alanlarına sahiptir.  Atatürk Kent Parkı içinde farklı yaş grupları ve 
engelli bireylere hitap eden 27 adet özel üretim oyun grubu bulun-
maktadır.  

Merkez ilçemiz Şehzadeler’de bulunan “Şehzadeler Park” yerleşke-
sinde çocuklar için olduğu kadar yetişkinlerin de ilgisini çeken eğlence 
alanları bulunmaktadır. Masal Park, bu eğlence alanlarının en çok 
ziyaret edilen kısmıdır. Masal Park içinde şehre kimlik kazandıran 
eserlerin minyatürleri, çizgi film karakterlerinin figürleri ve oyun alanla-
rı bulunmaktadır. 

Akhisar ilçemizde bulunan Gölet Doğal Yaşam Alanı; 
spor, piknik ve oyun alanları ile lunaparkı sayesinde 
yetişkin ve çocuklara çeşitli fırsatlar sunmaktadır.

Salihli Gümüşçayı Masal Ormanı, Salihli halkına ve ilçeyi 
ziyarete gelenlere keyifli vakit geçirme imkânı sun-

maktadır. Park içinde masal kahramanları, oyun 
grupları, atlıkarınca, eğlence duvarı ve eğitsel 

masallar, çeşitli etkinlik alanları, çocukların 
eğlenip öğrenebileceği masal etkinlik  ve 

oyun alanları, gençler için adrenalin 
parkuru bulunmaktadır. 
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SPOR VE SPORUN ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNDEKİ ÖNEMİ

MANİSA’DA SPOR

Çocuklarımızın sağlıklı bir gelişim süreci geçirmelerinde sporun önemli bir yeri vardır. 
Bu gelişim süreci sadece fiziksel gelişimi ifade etmez. Ruhsal, bilişsel, sosyal ve kişisel 
gelişimde de sporun önemi büyüktür. Çocukluk döneminde spora başlayanlar genellikle 
yetişkinlik döneminde de spora devam ederler.
Günümüzün önemli sorunlarından biri hâline gelen fiziksel hareketsizlik; omurga ve 
eklem rahatsızlıkları, obezite, diyabet ve dikkat eksikliği gibi hastalıkları da beraberinde 
getirmektedir. Uzun süre masa başında oturmak; televizyon, tablet ve bilgisayar karşı-
sında zaman geçirmek çocuklar açısından kronik hastalıklara yakalanma riskini artır-
maktadır. 
Düzenli spor yapan çocuklar hem fiziksel hem sosyal açıdan yaşıtlarına göre farklı 
özelliklere sahip olur. Çevresiyle daha uyumlu olma, kendisiyle barışık olma, sosyal 
ilişkilerinde daha başarılı olma, sağlıklı ve güzel görünümlü bir bedene sahip olma bu 
özelliklerden bazılarıdır.
Takım sporları içinde yer alan bir çocuk kendini tanır. Grup içerisinde hareket etmeyi, 
kazanmayı veya kaybetmeyi, kurallara uymayı öğrenir. 
Spor, çocukların akademik başarılarını da olumlu etkiler. Spor yapan çocukların hafı-
zaları ve öğrenme kapasiteleri gelişir. Bu çocuklar, daha hızlı karar alma ve problem 
çözme becerilerine sahip olurlar.
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Sehrimiz Manisa.
MANİSA’DA SPOR İMKÂNLARI

• İlimizdeki spor salonlarından hangilerinin basketbol ve voleybol branşlarının kullanımına uygun olduğunu araştırınız. 

• Sınıfta gruplara ayrılarak Manisa’da faaliyette olan spor branşlarından en az beş tanesini araştırınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta 
arkadaşlarınızla paylaşınız. 

Manisa geleneksel ve güncel spor imkânlarını bir arada sunan bir şehirdir.  İlimizde üç çim futbol stadyumu,  on beş çim futbol sahası,  altı 
sentetik futbol sahası, iki toprak futbol sahası, yedi yüzme havuzu, on bir tenis kortu, yirmi bir spor salonu, on iki özel spor salonu bulun-
maktadır. Gediz Tribün Altı Spor Salonu içerisinde havalı silahlar atıcılık salonu, dans salonu, tekvando salonu ve satranç salonu bulun-
maktadır.

18*32 ölçülerindeki salonlar basketbol ve voleybol branşlarının kullanımına uygun olup hentbol branşı sadece 20*40 ölçülerindeki salonlar-
da gerçekleştirilebilmektedir.

Şehrimizde 2018 yılı verilerine göre çeşitli branşlarda toplam 82.696 lisanslı sporcu bulunmaktadır. Manisa okul sporlarında da etkin bir 
ildir. İl genelinde 14 okul spor kulübü bulunmaktadır. Bunun yanında 14 ihtisas kulübü, 26 müessese kulübü ve 254 spor kulübü olmak 
üzere toplam 308 spor kulübü vardır.

Manisa’mız güncel spor imkânları kadar geleneksel spor imkânlarıyla da ön plana çıkan 
bir şehirdir. Yunusemre ilçesinde yapılan yağlı güreş festivali yağlı güreşin ülke genelin-
de başarılı güreşçilerini her yıl Manisa’ya getirmektedir. Akhisar ilçesinde yapılan “Gele-
neksel Çağlak Festivali”nde yağlı güreş müsabakaları 
düzenlenmektedir. Kula’da geleneksel yağlı güreş 
müsabakaları 1996 yılından beri gerçekleştirilmektedir. 
Manisa’nın birçok ilçesinde yağlı güreş alanında faa-
liyetler yapılmakta ve sporcular yetiştirilmektedir. Ata 
sporumuz cirit, Selendi ilçesinde Geleneksel Kurtuluş 
Şenlikleri ve Cirit Festivali’nde yapılan oyunlarla ya-
şatılmaktadır. Turgutlu ilçesinde geleneksel rahvan at 
yarışları, festival havasında yapılmaktadır. 
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A
ahşap   : Ağaçtan, tahtadan yapılmış.
arkeoloji  : Kazı bilimi.
arpalık   : Osmanlılarda memurlara görevleri sırasında maaşlarına ek olarak, görevden ayrıldıktan sonra ise bir tür emeklilik maaşı
     olarak verilen gelir.

B
baraj   : Suyu toplama, sulama ve elektrik üretme amacıyla akarsu üzerine yapılan bent.
bazalt   : Koyu renkli, sert bir tür yanardağ kültesi.
bedesten  : Kumaş, mücevher vb. değerli eşyaların alınıp satıldığı kapalı çarşı.
berat   : Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent.
beşeri   : İnsanoğlu ile ilgili.
boylam  : Yeryüzündeki herhangi bir noktanın meridyen çemberiyle başlangıç olarak alınan Greenwich gözlemevinin meridyen 
     çemberi arasındaki açı değeri.

C
cebir   : Artı ve eksi gerçek sayılarla ve bunların yerini tutan harfler yardımıyla nicelikler arasında genel bağlantılar kuran 
     matematik kolu.
cepken  : Kolları yırtmaçlı ve uzun, harçla işlenmiş bir tür kısa, yakasız üst giysisi.
cirit   : At koşturup birbirine değnek atarak takım hâlinde oynanan oyun, cirit oyunu.

D
darüşşifa  : Sağlık yurdu.
deprem  : Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden 
     oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket.
dergâh  : Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, tekke.

SÖZLÜK
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.
E
ebru   : Kâğıt süslemeciliğinde kitre, kola vb. yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya 
     damlatılarak yapılan ve kâğıda geçirilen süs.
efekt   : Radyo ve televizyon yayınlarında, tiyatro oyunlarında veya film seslendirmelerinde, hareketleri izlemesi gereken seslerin 
     doğal kaynakların dışında, optik, mekanik, kimyasal yöntemlerle gerçekleştirilmesi.
egzama  : Tende kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama vb. doku bozukluklarıyla kendini gösteren ve bulaşıcı olmayan bir deri 
     hastalığı, mayasıl.
ekoloji   : Canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya birlikte inceleyen bilim dalı.
enlem   : Yer yuvarlağı üzerinde herhangi bir noktadan geçen paralel ile Ekvator arasındaki yay parçasının açısal değeri, 
     arz derecesi.
erozyon  : Yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak 
     eritilmeleri veya bir yerden başka bir yere taşınması olayı.
Eski Çağ  : Eski zamanlarda başlayıp yazının bulunuşuna kadar geçen süre.
etnografya  : Kavimleri karşılaştırarak inceleyen; kültür oluşumlarını araştıran bilim, budun betimi, kavmiyat.
eyalet   : Osmanlı Devleti’nde en büyük sivil veya askerî yönetim bölgesi.

F
fay   : Kayaç kütlelerinin bir kırılma düzlemi boyunca yerlerinden kayması, kırık.
festival  : 1. Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi. 2. Belli 
     bir sanat dalında oyun ve filmlerin sunulması ve gösterilmesi sonunda ödül, derece verilmesi biçiminde düzenlenen 
     ulusal veya uluslararası gösteri dizisi, şenlik. 3. Bir bölgenin en ünlü ürünü için yapılan gösteri, şenlik.      
flora   : Bitki örtüsü.

G
göç   : Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden 
     başka bir yerleşim yerine gitme işi.
göl   : Oluşması genellikle tektonik, volkanik vb. olaylara bağlı olan, toprakla çevrili, derin ve geniş, tuzlu veya tuzsuz durgun 
     su örtüsü.
gölet   : Birikinti suların sulamak amacıyla genellikle bir set ardında toplandığı küçük göl.
graben  : Çöküntü hendeği.
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H
hallaç   : Yünü, pamuğu yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma, ditme işini yapan kimse; atımcı.
han   : Yol üzerinde veya kasabalarda yolcuların konaklamalarına yarayan yapı.
havza   : Dağ veya tepelerle sınırlanmış, suları aynı denize, göle veya ırmağa akan bölge.
hektar   : Yüz ar (10.000 m²) değerinde yüzey ölçü birimi.
hidroelektrik  : Su gücüyle elde edilen elektrik enerjisi.
hinterland  : Art bölge.
höyük   : Tarih boyunca türlü nedenlerle yıkılan yerleşme bölgelerinde, yıkıntıların üst üste birikmesiyle oluşan ve çoğu kez içinde  
        yapı kalıntılarının gömülü bulunduğu yayvan tepe.
hububat  : Tahıl.

İ
ihracat  : Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satması, dış satım.
ihracatçı  : İhracat işleriyle uğraşan kimse.
iklim   : Yeryüzünün herhangi bir yerinde hava olaylarına bağlı olarak gerçekleşen etkilerin uzun yılların ortalamasına 
     dayanan durumu.
ilahi   : Tanrı’yı övmek, ona dua etmek için yazılıp makamla okunan şiir.
imaret   : Yoksullara ve öğrencilere yiyecek dağıtmak için kurulmuş hayır kurumu, imarethane.
istasyon  : Tren, metro durağı.
istihdam  : Bir görevde, bir işte kullanma.
işgal   : Bir yeri ele geçirme.

J
jeolojik yapı  : Yer yapısı.
jeotermal  : Yer altında bulunduğu veya yer altından geçtiği için sıcaklığı yüksek olan.

K
kabartma  : Kil, alçı, taş vb. işlenebilir gereçleri girintili çıkıntılı yüzeyler durumunda biçimlendirerek yapılan eser, rölyef.
kanyon  : Bir akarsuyun kalkerli bir alanda oyarak oluşturduğu, bir kıvrımı keserek iki yandaki çukurlukları birleştiren, dar ve boğaz 
     biçimindeki vadi, dar boğaz, kapuz, kısık, klüz.
kaplıca  : Sıcak su çıkan yer, ılıca.
kasaba  : Şehirden küçük, köyden büyük, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiş olan yerleşim merkezi, belde.



227

.
katedral  : Başkilise.
kauçuk  : Amerika, Asya ve Afrika’nın çeşitli ağaçlarından, özellikle lastik ağacından veya bazı petrol artıklarının birleşiminden elde  
     edilen, dayanıklı ve esnek madde.
kaza   : İlçe, kaymakamlık.
kepenek  : Çobanların omuzlarına aldıkları dikişsiz, kolsuz, keçeden üstlük.
kerpiç   : Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğla.
kireçlenme  : Organik dokuların içinde kireç birikmesi durumu.
kokart   : Belli bir topluluğa özgü olan işaret.
kongre  : Kurultay.
koni   : Çembersel bölge üzerindeki her noktanın çember düzlemi dışındaki bir nokta ile birleşiminden oluşan geometrik cisim.
koşum   : Araba hayvanının kayış takımı.
kubbe   : Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam, kümbet.
Kuvayımilliye  : Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Yunanların İzmir’i işgal etmeleri ve Anadolu’da ilerlemeleri üzerine kurulan ve onlara  
     karşı savaşan millî teşkilat.
külliye   : Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastane vb. yapıların bütünü.

L
lav   : Yanardağların püskürme sırasında yeryüzüne çıkardıkları, dünyanın derinliklerinden gelen kızgın, erimiş maddeler.
lehçe   : Bir dilin tarihsel, bölgesel ve siyasal sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu.
logaritma  : Bir üssel eşitlikte taban ve sonuç belirliyken üssün bulunması yolu.
lokasyon  : Konum.

M
maden   : Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral.
mağara  : Karst bölgelerinde kireç taşlarının erimesiyle oluşan, büyük, birbirine koridorlarla bağlı yer altı kovukları.
mahfil   : Toplantı yeri.
maki   : Akdeniz dolaylarında yaygın olan, bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü.
medrese  : İslam ülkelerinde, genellikle İslam dini kurallarına uygun bilimlerin okutulduğu yer.
mevlevilik  : Mevlâna Celâlettin Rumi’nin görüşlerine dayanan ve oğlu tarafından kurulan tarikat.
mihrap  : Cami, mescit vb. yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer.
millî gelir  : Bir yıllık toplumsal üretimde, üretim araçları için harcananların düşülmesinden sonra kalan bölüm, ulusal gelir.
minber  : Camilerde hutbe okunan merdivenli, yüksekçe yer.
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mineral  : Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla  
     elde edilen inorganik madde.

N
nadas   : Tarlayı sürüp herhangi bir şey ekmeden dinlenmeye bırakma.
nalbant  : Hayvanların ayağına nal çakan kimse.
narenciye  : Turunçgiller.
nevralji  : Sinir üzerinde duyulan, genellikle şiddetli ve batıcı ağrı.
nüfus yoğunluğu : Nüfus ile bu nüfusun üzerinde yaşadığı toprakların yüz ölçümü arasındaki oran.
nüfus   : Bir ülkede, bir bölgede, bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayı.

O
oniks   : Balgam taşı.
organik  : Doğal yolla yapılan.
otoyol   : Hızlı bir trafik akışı sağlamak amacıyla yapılan, çok şeritli, çift yönlü, geniş yol, otoban.
ova   : Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gömülmediği, geniş veya 
     dar düzlük.

Ö
ören   : Kalıntı.

P
pir   : Yaşlı, koca, ihtiyar kimse.
plato   : Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden
     yüksek yeryüzü parçası.

R
reçine   : Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi.
rekreasyon  : Bir bölgeyi insanların eğlenme, dinlenme amacıyla kullanabilecekleri bir duruma getirme.
restorasyon  : Yenileme.
revak   : Üstü örtülü, önü açık yer, sundurma.
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romatizma  : Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel adı.
römork  : Başka bir taşıt tarafından çekilen motorsuz taşıt.

S
safari   : Katılımcıların vahşi hayatı yerinde görmelerini sağlayan turistik gezi.
sağanak  : Birdenbire başlayan, genellikle kısa süren şiddetli yağmur.
sancak  : 1. Çoğunlukla askerî birliklere verilen yazı işlemeli, kenarları saçaklı ve gönderli bayrak. 2. Osmanlı yönetim teşkilatında  
     illerle ilçeler arasında yer alan yönetim bölümü, mutasarrıflık.
sel   : Sürekli yağan yağmurdan veya eriyen kardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın su.
seyahatnâme  : Bir yazarın gezip gördüğü yerlerden edindiği bilgi ve izlenimlerini anlattığı eser.
sıbyan mektebi : Osmanlı Devleti’nde ilkokul. 
sikke   : Madenî para.
sinagog  : Yahudilerin ibadet etmek için toplandıkları yer, havra.
sit alanı  : Sit bütünlüğünü veya onun bir parçasını üzerinde bulunduran yer.
siyatik   : Kalça sinirlerinde oluşan ağrılı hastalık.    
stant   : Sergilik.

Ş
şehzade  : Padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san.
şerefe   : Minarenin gövdesini çepeçevre dolaşan, korkuluklu, ezan okunan yer.
şifahane  : Hastane.

T
tasavvuf  : Tanrı’nın niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliği anlayışıyla açıklayan dinî ve felsefi akım.
taşkın   : Su baskını.
teçhizat  : Donatı.
tekke   : Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergâh.
termik santral : Yakıtla oluşan ısıdan elektrik üreten santral.
termik   : Isıl.
tezhip   : Yazma kitaplarda sayfaların yaldız ve boya ile bezenmesi, yaldızlama.
turizm   : Dinlenme, eğlenme, görme, tanıma vb. amaçlarla yapılan gezi.
türbe   : Genellikle ünlü bir kimse için yaptırılan ve içinde o kimsenin mezarı bulunan yapı.
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V
vadi   : İki dağ arasındaki çukurca arazi veya geçit, koyak.
vakfiye  : Bir vakfın şartlarını bildiren belge, vakıfname.
vakıf   : Bir hizmetin gelecekte de yapılması için belli şartlarla ve resmî bir yolla ayrılarak bir topluluk veya bir kimse tarafından  
     bırakılan mülk, para.
vilayet   : İl.
volkan   : Magmanın yer içinden yüzeye çıktığı veya geçmişte çıkmış olduğu, genellikle koni biçiminde, tepesinde bir püskürme  
     ağzı bulunan dağ.

Y
yaygı   : Yere veya döşeme üzerine serilen örtü.
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