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III. yüzyılda 
Mani tarafından eski İran'da kurulan 
ve günümüzde müntesibi bulunmayan 

L 
gnostik bir din. 

_] 

Ma ni 216 yılında Güney Mezopotam
ya'da doğdu . Ailesinin heterodoks hı
ristiyan mezhebi Elkesai'ya bağlı olması , 

içindeyetiştiği ortam ve Maniheizm'deki 
hıristiyan unsurlarının kaynağı hakkında 

bir fikir vermektedir. Kaynaklarda on iki 
yaşında iken Mani'ye bir meleğin görün
düğü, yirmi dörtyaşına geldiğinde "ikizi" 
(Tavm) adını verdiği bu melekten aldığı 
öğretiler doğrultusunda yeni dini yayma
ya başladığı belirtilmektedir. Sasan! Kralı 
I. Şapür zamanında Mani'nin hareketine 
müsamaha gösterilmiş ve bu sayede Ma
ni başta İran olmak üzere çeşitli bölgeler
de dinini yayma fırsatı bulmuştur. Kral I. 
Behram'ın son günlerine kadar süren bu 
olumlu hava. imparatorluğun MecQs! 
başrahibi Kartir'in öncülüğünde Manihe
istler'e karşı yoğun bir sindirme kampan
yası başlatılması neticesinde sona ermiş
tir. Yakalanıp zindana atılan M ani 276'da 
öldürülmüştür. 

Mani'nin öğrencileri onun misyonunu 
devam ettirmiş. Mani'yi Mecüsller'e "Zer
düşt'ün manevi oğlu," Budistler'e "gele
ceğin Buda'sı" (Maitraya) ve hıristiyanlara 
"Faraklit" şeklinde anlatmışlardır. Geliş
miş bir misyonerlik teşkilatma sahip ol
ması sebebiyle Güney İran ve Mezopo
tamya sınırlarını aşarak Mısır. Anadolu. 
Avrupa ve Asya içlerine kadar ulaşan 
Maniheizm IV. yüzyılda Hıristiyanlığın en 
büyük rakibi konumuna gelmiş, VIII. yüz
yılda Bögü Han'ın genelgesiyle Doğu Tür
kistan'da Uygurlar'ın resmi dini olmuştur. 
Ancak VI. yüzyıldan sonra Batı'da. XII. 
yüzyıldan sonra da Asya'da gerilerneye 
başlamıştır. Mezopotamya ve iran'ın VII. 
yüzyılda müslümanlar tarafından fethe
dilmesiyle Maniheistler'e zimmllik statü
sü tanınmış ve Abbas! döneminde oldu
ğu gibi bazı zamanlarda konulan yaptı
rımlar dışında genelde din! açıdan mü
samaha gösterilmiştir. Ortaçağ'da Mani
heizm, düalist karakterli çeşitli hetero
doks hıristiyan mezheplerinin oluşumunu 
etkilemiştir. VII. yüzyılda Ermenistan'da 
ortaya çıkan Paulikanlar, X. yüzyıldan iti
baren Balkanlar'da görülen Bogomiller 
ve XII-XIII. yüzyıllarda Güney Fransa ve 
Kuzeydoğu İtalya'da etkili olan Katarlar 
ve Albigensler'le Maniheizm arasında 
önemli paralellikler mevcuttur. Bu akım-

lar Ortaçağ Maniheizmi veya Neo-Mani
heizm olarak da adlandırılmaktadır. 

Kutsal Metinler. Mani, sağlığında öğ
retilerini yazıya geçiren ve bazılarını çi
zimlerle süsleyen ender din kurucuların
dandır. Aralarında Hayat incili, Hayat 
Hazinesi, Şapuragan, Pragmateia. Sırlar 
Kitabı. Devler Kitabı. Mektuplar ve İlahi
ler'in bulunduğu. Süryan! ve Pehlevi dil
lerinde yazılmış olan bu eserler, ancak 
Mani'nin öğrencilerinin eserlerinde par
çalar halinde günümüze ulaşmıştır. Dola
yısıyla öğrencileri ve takipçileri tarafın
dan farklı dillerde (Kıptlce, Süryan'ice, Uy
gurca, Çince, Farsça ve Latince) kaleme 
alınan veya derlenen bu yazmalar Mani
heizm'in ilk elden kaynaklarını oluştu r

maktadır. Mani'nin Mektupları. İlahi Kita
bı, Hayat ineili Yorumu, Köln M ani Kodeksi 
ve Vaazlar bunlardandır. 

İnanç Esasları. Maniheist inancın te
melini, ışık ve karanlık yahut iyilik ve kö
tülük şeklindeki birbirine zıt iki asil pren
sibe dayanan gnostik bir düalizm oluştur
maktadır. Nitelik olarak tamamen farklı 
karakteriere sahip olan bu prensipierin 
her ikisi de ezen ve ebed!dir. Sevgi, iman, 
sadakat. iyilik, hikmet özelliklerini tem
sil eden ve hava. rüzgar, ışık, su. ateşten 
oluşan ışık aleminin hakimi yüce ışık (nur) 
tanrısıdır. UIQhiyyet, nur, güç ve bilgi kud
retine sahip olan bu tanrı "yüceliğin ba
bası, ışık aleminin kralı". bazan da i ran 
geleneğine uygun olarak Zurvan (Zervan) 
şeklinde adlandırılmaktadır. Işık alemi 
için "hayat ağacı" tasviri de kullanılmak
tadır. Aynı şekilde karanlık aleminin ba
şında çoğunlukla canavar olarak tanımla
nan karanlık kralı ya da tanrısı bulunmak
tadır. Onun etrafında da sayısız kötü var
lık ve duman. ateş. rüzgar. acı su, karan
lıktan oluşan beş zulmet alemi ve her bir 
zulmet aleminin yöneticisi olan insan üs
tü varlıklar (arkon) vardır. Tamamen olum
suz niteliklerle ve "ölüm zehiri" denilen 
bir dumanla kaplanmış olan bu alemde 
maddeyi sembolize eden. sayısız dalların

dan savaş . şiddet, kin ve her türlü kö
tülüğün fışkırdığı bir "ölüm ağacı" mev
cuttur. Bu iki alem arasında yaşanan son
suz çekişme açısından zaman Mani tara
fından üçe ayrılmıştır: Pasif mücadele
nin söz konusu olduğu geçmiş ve gelecek 
zamanlarla aktif bir mücadeleye sahne 
olan şimdiki zaman. 

Maniheizm'e göre bu mücadele, kaos 
ve verimsizlik özelliklerine sahip olan ka
ranlığın (huşuk) hayat ve düzeni temsil 
eden ışık alemini ele geçirmek amacıyla 
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saldırıya geçmesiyle başlar. Karanlığı tek
rar kendi rnekanına hapsederek ezen pa
sif konumuna döndürebilmek için kurtu
luş planı yürürlüğe konur. Plan gereği bu 
alemde tutsak olan ışık ruhlarını kurtar
mak üzere gönderilen ışık elçilerinin faa
liyetleriyle kainat, yeryüzü. hayvanlar ve 
bitkiler oluşturulur. Dolayısıyla bütün bu 
varlıklar. karanlıkla ışık unsurlarından olu
şan zıt ilkelerin farklı oranlarda birleşme
siyle meydana gelmiştir. Bu süreçte ilk 
insan çifti olan Adem ve Hawa da oluş
turulur. Bütün gnostik sistemlerde ol
duğu gibi Maniheizm'de de insanın yara
tıcısı Tanrı değil kötülük güçleridir. Böy
lece insanda da diğer varlıklarda olduğu 
gibi hem ışık unsuru (ruh) hem kötülük 
unsuru (beden) bulunmaktadır. Işık tan
rısı insana kurtuluşun yolunu öğretmek 
üzere "muhteşem Isa'yı" gönderir. On
dan kurtarıcı ilah! bilgiyi alan Adem, 
kendi mahiyeti ve ilah! alemle ilgili haki
kati kavramak suretiyle kurtuluşu hak et
miş olur. Bu arada Adem. kendisini bu 
süfll aleme bağiayacağı için daha az ışık 
parçacıkları taşıyan Hawa ile cinsel iliş
kide bulunmaması konusunda da Isa ta
rafından uyarılır ve başlangıçta buna ri
ayet eder. Bunun üzerine Hawa babası 
kötü arkonla birleşir ve Kabil doğar. Ar
dından Kabil'le birleşirve Habil doğar. Bu 
uygunsuz birleşmeler birbirini takip eder. 
Daha sonra bir arkon (Sindid) Havva'ya 
Adem'i sihirle nasıl kandıracağını öğretir 
ve onunla birleşmesini sağlar. Bu birleş

meden deAdem'in gerçek oğ lu ve gnos
tiklerin atası olarak kabul edilen Şit do
ğar. Adem Şlt'e hakikati öğretir. Bu ara
da Sindid, Adem'le tekrar birleşmesi için 
Hawa'yı kışkırtır. Adem yine aldanmak 
üzereyken Şit babasını ikaz eder ve onu 
kendisiyle birlikte doğuya, ışık alemine 
gelmeye davet eder. Böylece öldükten 
sonra Adem ve onun nesli ış ık alemine 
yükselir. Hawa ve nesli ise cehenneme 
gider. 

Bu şekilde kötü beden içerisinde ışık 
alemine ait olan ruhun hapishane hayatı 
yaşadığı insanlık üremeye ve çoğalmaya 

başlar. Fakat Adem'den kaynaklanan in
sanlığın kurtuluşu için Isa, bütün ışık el
çilerinin babası olarak kabul edilen "ışık 
zihni"ni (Manuhmed) görevlendirirve o 
kurtarılacak olan her insana man en ge
lir. Ruh onu beşli özelliğinden tanır ve 
davete icabet eder. Kurtuluşu hak etme
yen, dolayısıyla ışık zihni tarafından uya
rılmamış olan ruh ise kurtuluşu hak ede
n e ya da son hesap gününe kadar yeryü
zünde tekrar tekrar doğar. Ruhun bu 
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sınırlı ruh göçüne (reenkarnasyon) tabi ol
ması bir yönden onun kötülükten temiz
lenme süreci , diğer yönden uyarılmayı 
hak etmeyen ruha beden hapishanesin
de kalma cezasının verilmesi olarak gö
rülmektedir. 

Maniheistler, çeşitli zamanlarda ışık el
çilerinin (Faraklit) insanlara kurtuluş yo
lunu öğretmek üzere yeryüzünde yaşa
dıklarına ve Mani'nin bu elçilerin sonun
cusu olduğuna inanırlar. Dolayısıyla Zer
düşt. Buda ve lsa gibi şahsiyetlerin in
sanlara ışıkyolunu tebliğ eden ve Mani'
nin gelişine zemin hazırlayan elçiler 
olduğuna inanılır. Mani'nin ardından 
başka bir elçi gelmeyecek. ancak yalancı 
elçiler zuhur edecektir. Mani yeryüzün
den ayrıldıktan sonra doğrudan ışık ale
mine gitmemiştir; yükselişteki ilk durak 
olan ayda yeryüzündeki son ışık nüvesi
nin de kurtuluşuna kadar beklemekte ve 
oradan ruhlara yol gösterıneyi sürdür
mektedir. Maniheizm'e göre beden ha
pishanesinden kurtulan ruh önce Saman
yolu'nu izleyerek aya yükselir. Bir müddet 
burada ikamet edip güneşe geçer, bir 
müddet de burada kaldıktan sonra ışık 
alemindeki dünyalara (aeon) yükselir. 

M ani'ye göre ruhların ışık alemine yük
selmesine paralel olarak dünyada zulüm 

Türki stan ' ın Turfan bölgesinde Çotsko'da VIII-IX. yüzyıll a r

da yazılmıs bir Maniheist ki tabında ki minyatür (Berlin Mu
seum für ındische Kunst, nr. lll , 6368) 
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ve şiddet artacak, kötülük çoğalacaktır. 
Ahir zamanda yalancı peygamberler zu
hur edecek ve yalancı Mithra (deccal) or
taya çıkıp insanları saptırmaya çalışacak
tır. Son ışık parçasının da kurtuluşunun 
yakın olduğu bir dönemde dünyanın so
nunun yaklaştığının habercisi olan büyük 
bir savaş çıkacak, ardından dünyaya yal
nızca günah ve kavga hakim olacaktır. Da
ha sonra ışık elçisi isa Mesih ikinci defa 
yeryüzüne gelecek ve insanları yargıla
maya başlayacaktır. O ana kadar henüz 
süfll yeryüzünden ayrılmamış olan Mani
heistler ona katılarak sağ tarafına otura
cak ve meleklere dönüştürülecektir. Onun 
solunda yer alan günahkarlar ise cehen
neme atılacaktır. Ardından isa Mesih'in 
Samanyolu şeklindeki ilahi varlığa ve ka
inatı ayakta tutan beş ışık ruhuna yerle
rinden ayrılmaları için işaret vermesiyle 
bütün kainat çökecek ve 1468 yıl sürecek 
olan büyük bir ateş çıkacaktır. Işık elçisiy
le birlikte son ışık unsurları da ilahi ışık 
alemine yükselirken savaşı kaybeden ka
ranlık güç ve taraftarları, kendileri için 
hazırlanmış olan büyük bir çukura çekile
cek ve çukuru n deli ği büyük bir kayayla 
kapatılacaktır. Böylece iyilikle kötü! ük ara
sındaki aktif mücadele dönemi tamam
lanmış olacak ve geçmişte ışık ve karan
lığın birbirinden ayrı olarak varlıklarını 
sürdürdükleri asli konuma tekrar dönül
müş olacaktır. 

Dini Kurallar. Mani'nin öğretilerine gö
re kurtuluşu elde etmek için ruhun "beş 
emir" ve "üç mühür" olarak adlandırılan 
bazı fiillerden uzak durması ve çeşitli ku
rallara uyması gerekmektedir. Beş emir 
arasında oruç, dua ve sactakayı yerine ge
tirmek, yalan söylememek, hiçbir caniıyı 
öldürmernek ve et yememek, temizlik ve 
sağlığa dikkat etmek, mala mülke önem 
vermeyip fakirliği gözetmek ve alçak gö
nüllü olmak yer alır. üç mühür ise eline, 
diline ve gönlüne (düşünces ine ya da be
line) hakim olmak prensibidir. Ağzın 
mührü kötü söz söylememeyi, bitkilerden 
daha az ışık unsuru taşıdığı için etten 
kaçınmayı, sarhoş ettiği ve ışık tanrısını 
düşünmekten alıkoyduğu için içki içme
meyi gerektirir. Elin mührü ise inananı , 

madde içerisinde tutsak olan ışık unsur
larına zarar verecek herhangi bir davra
nışta bulunmaktan alıkoymak demektir. 
Buna göre ideal davranış tarzı hayvan öl
dürmemeyi, bitkilere zarar vermemeyi, 
hatta toprağı sürmemeyi ve hasat yap
mamayı gerektirir. Gönlün ya da belin 
mührü ise evlenmemeyi ve cinsellikten 
uzak durmayı öngörür. Maniheizm'e gö-

re maddi varlığın devamını sağlayan ve 
yeni bedenierin oluşmasına imkan veren 
evlenme kötü arkonların adetini taklitten 
ibarettir. 

Kurallara uyma noktasında Maniheist 
cemaat tam anlamıyla kurallara bağlı ka
lan seçkin ler, kurallara tam olarak riayet 
etmeyen ve halkın ekserisini oluşturan 
dinleyiciler olmak üzere ikiye ayrılır. Seç
kinler öldüklerinde temizlenmiş olarak 
doğrudan ışık alemine yükselirler. Kural
lara riayet etmeyenlerse seçkinler taba
kasından biri olarak doğuncaya kadar re
enkarnasyona tabi olurlar. Onların, seç
kinlere yaptıkları hizmetler ve dini öğre
tiyi destekleme konusunda gösterdikleri 
tutum bir sonraki hayatlarında daha iyi 
biri olarak bedenleşmelerini sağlayacak
tır. Ayrıca yalnız şu on kurala uymaları di
ne mensubiyetlerinin devamı için yeterli 
olmaktadır: Tek evlilik yapmak, zinadan. 
yalandan, hırsızlıktan , riyakarlıktan, put
perestlikten, sihirden, hayvanları öldür
mekten ve dini herhangi bir şüpheden 
uzak durmak, seçkinlere hizmet etmek. 

ibadet . Maniheizm'in temel ibadetleri 
arasında dua ve oruç yer almaktadır. 
Dinleyiciler günde dört defa ibadet eder
ken seçkinlerin yedi vakit kuzeye dönerek 
dua etmeleri şarttır. Dua sırasında yüce 
ışık tanrısına hamd ve tesbihi içeren çe
şitli metinler ve ilahiler okunur. Ayrıca pa
zar günleri tutulan haftalık orucun yanı 
sıra yılın çeşitli zamanlarına serpiştiril

miş oruç günlerine riayet söz konusudur. 
Seçkinler yılın toplam 1 00 gününü oruçlu 
geçirirken dinleyiciler yılda toplam otuz 
günlük oruçla mükelleftir. Kutsal günler 
ve bayramlar arasında Berna kutlaması 
ya da anma töreni ilk sırada yer alır. Ma
ni'nin ıstırap çekerek öldürülmesi anısı
na oruç ve yıllık tövbe ayı olan on ikinci 
ayın sonunda düzenlenen bu törende Ma
ni için çeşitli ilahiler, dualar ve methiyeler 
oku nur. Bundan başka musafaha yapma 
ve kutsama törenleri, ölüler için anma 
töreni de yapılmaktadır. En önemli ayin
lerinden biri de seçkinlerin günlük genel 
yemeğinin dinleyiciler tarafından düzen
lenmesidir. Ayrıca haftalık tövbe ve gü
nah itirafı törenleriyle yılda bir defa ce
maat halinde yapılan tövbe ayini vardır. 

Dinleyicilerin gelirlerinin yedide ya da 
onda birini cemaat için vermeleri de dini 
görevler arasında sayılmaktadır. 

Vaaz. dini öğretilerin talimi, cemaati 
temsil etme ve ayinleri idare etme gibi 
işler seçkinler grubu tarafından yürütü
lür. Belli bir hiyerarşiye göre düzenlenmiş 



olan bu grup Mani'nin vekili olarak cema
ati yöneten bir lider, on iki öğretici, yet
miş iki piskopos, 360 kişilikyaşlılar grubu 
ve sıradan seçkinlerden oluşmaktadır. 
Sıradan seçkinler arasında kadınlar da yer 
alırken diğer birimler sadece erkeklere 
mahsustur. 

İslam Kaynaklarında Maniheizm. Ma
niheizm, tevhid inancına aykırı olan düa
list karakterli ve alemin ezellliğini gerek
tiren inanç sistemleri sebebiyle kelam 
kitaplarının ilahiyyat bölümlerinde, "el
milel ve'n-nihal" türü mezhepler tarihi 
kitaplarında ve diğer tarih kaynakların
da kurucusunun ismine nisbetle Maniy
ye, Maneviyye veya Mennaniyye isimle
riyle ele alınmıştır. 

Ebü'I-Hasan ei-Eş'arl Ma]falô.tü'l-İs
lô.miyyin adlı eserinde (s. 332 , 336, 337, 
349). Mennaniyye'nin insanı kendileri de 
cisim olan beş duyudan ibaret saydığım, 
onlara göre her şeyin nur ve zulmetten 
meydana geldiğini belirtmiştir. Ebfı Man
sur ei-Matürldl Kitô.bü't-TevJ:ıid 'inde (s. 
239-249). Mennaniyye'nin alemin nur ve 
zulmet olmak üzere kadim ve ezen iki 
prensipten yaratıldığına, bunların bir gün 
ayrılacağına inandığını aktardıktan son
ra onların tasvir ettikleri prensipierin ve 
birleşmelerinden meydana gelen alemin 
de aslında son! u olduğunu ispat yönünde 
farklı deliller ileri sürmüştür. Kadi Abdül
cebbar, el-Mugni adlı eserinin diğer din
Iere ayırdığı V. cildinde (s. 9-15) öncelikle 
tevhid inancına aykırı bulduğu düalist 
inanç sistemlerini (Seneviyye) ele almış. 
onlardan Maniyye'nin alemin nur ve zul
met olmak üzere kadim ve ezen iki pren
sipten yaratıldığına. bu iki asım da farklı 
cevher, nefis, fiil ve sıfatiara sahip bulun
duğuna inandığını. ancak yaratılışı sağla

makta iki kadim aslın bir araya gelme ve 
ayrılma hususunda görüş ayrılığına düş
tüğünü belirtmiştir. 

Abdülkahir ei-Bağdadl, Mani'nin tena
sühe ve alemin ezellliğine inandığını, ona 
göre bedenlerinden ayrıldıktan sonra 
doğru kimselerin ruhlarının nura giderek 
orada ebedl mutluluk içinde kalacağını • . 
kötülerin ruhlarının ise arınıncaya kadar 
hayvanların bedenlerine geçeceğini ve 
daha sonra nura kavuşacağını aktarmak
tadır (e l-Far/!:, s. 271). Şehristanl ise Ma
neviyye olarak adlandırdığı bu dinin, ale
min nur ve zulmetten meydana geldiği 
temel prensibi üzerine kurulduğunu ifa
de ettikten sonra bu iki prensibi birbirin
den ayıran temel özelliklere geniş yer 
vermiş. alemi meydana getirmek için bir 

araya gelmeleri hususunda ortaya çıkan 
görüş ayrılıkiarına değinmiş . Mani'nin 
bütün mallardan onda bir nisbetinde ze
katı. günde dört vakit namazı ve duayı 
emrettiğini. yalan söylemeyi. adam öldür
meyi, hırsızlığı, zinayı, sihri ve putlara ta
pınmayı yasakladığını belirtmiştir (el-Mi

le/, ı. 244-249) Tarihçi Ya'kübl de Sasanl 
Kralı ı. Şapfır ve ı. Behram dönemlerinde 
Mani'nin ve onun ölümünden sonra öğ
rencilerinin faaliyetleri hakkında bilgi ver
mekte, Mani'nin kitapları ve öğretilerini 
de ana hatlarıyla tanıtmaktadır ( TarTI]., ı. 

159-161) 
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li] ŞiNASİ GüNDÜZ 

r 
MANİSA 

Ege bölgesinde şehir 

L 
ve bu şehrin merkez olduğu il. 

_j 

Eski adı Sipylos (Sipil) olan Manisa da
ğının kuzey eteğinde Gediz nehrinin geç
tiği ovanın kenarında denizden 50-70 m. 
yükseklikte yer alır. Anadolu'nun iç kesim
lerini Ege denizi kıyılarına bağlayan yol 
üzerinde önemli bir yerleşim yeridir. Ta
rih boyunca bu özelliğini koruyan şehir, 
Osmanlı döneminde XVI. yüzyıl sonlarına 
kadar hanedan mensubu şehzadelerin 
idari tecrübe kazanmak üzere bulunduk
ları siyasi merkez olarak dikkati çekmiş
tir. Manisa adının nereden geldiği hususu 
tartışmalıdır. Genel olarak adını bu bölge
ye yerleşen Magnetler'den aldığı, bun
dan dolayı Magnesia dendiği kabul edilir. 
Antik kaynaklarda Büyük Menderes nehri 
civarındaki Maiandros (Menderes) Magne
sia'sından ayırt edilmek için buraya Mag
nesia ad Sipylum (Sipil Manisası) den miş
tir. Magnesia zamanla Türk hakimiyeti 
sırasında Mağnisiye, Mağnisa. Manisa 
şekline dönüşmüştür. 

MANiSA 

Tarih. Eskiçağ 'larda Batı Anadolu'nun 
Lydia 1 Lidya denilen kesiminde yer alan 
şehrin ne zaman ve nasıl kurulduğu bi
linmemektedir. Bugünkü şehrin 7 km. 
kadar doğusunda bulunan harabelerin 
(Tantalis) ilkiskan mahalli olduğu ve mi
lattan önce ll. bine çıkan bir geçmişi bu
lunduğu ileri sürülür. Hititler'in etki ala
nına giren ve milattan önce XII. yüzyıl 
başlarından itibaren Anadolu'ya gelen ka
vimlerce tahrip edilen bu şehrin yerine 
Frigler'in Spiylos adlı bir yerleşim yeri kur
dukları. milattan önce VII. yüzyılda bu ci
varda ortaya çıkan ve Magnesia denilen 
şehrin bunların yerini aldığı belirtilir. Si
pil/ Manisa dağının eteklerinde son de
rece müstahkem bir mevkide önündeki 
geniş avaya hakim bulunan Magnesia bir 
süre Lidyalılar'ın idaresinde kaldı. Onların 
Persler'e yenilmesi üzerine (m.ö. 546) 1. 
Pers satraplığına dahil edildi. Meşhur kral 
yoluna yakın olması sebebiyle ekonomik 
yönden gelişme gösterdi. Ardından Bü
yük İskender'in nüfuzu altına girdi. Onun 
ölümünden (m.ö. 323 ) sonra halefierinin 
(Diadokhlar) mücadelesine sahne oldu. 1. 
Selevkos milattan önce 281 'de bütün Kü
çük Asya'yı ele geçirince şehri oğlu ı. 

Antiokos'un idaresine verdi. Milattan 
önce 245 yılına ait bir kitabeden şehrin 
Smyrnalı (İzmir) bir kumandanın idaresin
de askeri bir kolani olduğu anlaşılmakta
dır. Burası bir şehir (polis) değil askeri 
bir üs haline gelmiş ve İzmir ile birleş
mişti. Selevkiler arasındaki taht müca
delelerinden etkilenen şehir bir ara Ber
gama Kralı 1. Attalos'un nüfuzu altına 
girdi. lll. Antiokos'un kuzeni Akhaios mi
lattan önce 220'de burayı yeniden ele 
geçirdi. Milattan önce 190'da Romalılar 
Magnesia yakınlarındaki savaşta lll. An
tiokos'u yenince şehir halkı elçiler gönde
rerek Roma hakimiyetini kabul etti. Ro
ma Senatosu. şehri savaş sırasında ken
dilerine yardım eden Bergama Kralı ll. 
Eumenes'e bıraktı (m .ö. 189). Bergama 
hakimiyeti altında iken para basma yet
kisi tanındı . Milattan önce 133'te Berga
ma Krallığı'nı vesayet altına alan Romalı
lar milattan önce 126'da Bergama Kral
lığı'nın kontrolünü ele geçirince Magne
sia da onların hakimiyetinde muhtar bir 
yönetime kavuştu. Bir ara Pontus Kralı 
Mithridates'in hakimiyetine girdiyse de 
bu durum çok kısa sürdü. Roma idaresi 
altında Asya eyaletinin önemli bir şehri 
oldu. Milattanönce 20'de Augustus'un 
eyalet düzenlemeleri sırasında yarı oto
nam bir statü kazandı. Milattan sonra 
17'de bütün Gediz havzasını etkileyen şid-
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