
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 
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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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MANiSA 

detli depremde büyük hasar gördü, İm
parator Tiberius tarafından yeniden inşa 
edildi. imparator Claudius döneminde 
(41 -54) su seti yapıldı. Efes-Manisa-Sipil 
yolu tamir gördü. Roma'nın ikiye ayrılma
sı üzerine Doğu Roma'nın Batı Anadolu'
daki önemli askeri üslerinden biri haline 
geldi, etrafı surlarla çevrildi ve tahkim 
edildi. Ayrıca bir piskoposluk merkezi 
oldu ve Thrakesion idari bölgesi içinde 
kaldı. Latinler'in 1204'te istanbul' u alma
larından sonra iznik İmparatorluğu'nun 
sınırlarına dahil edildi. imparator lll. loan
nes Vatatzes (ı 222 - ı 254) bir süre Mag
nesia'da oturdu, kendi adına bir kilise 
yaptırdı ve öldüğünde buraya gömül
dü. 

1 071 'den itibaren Anadolu'ya giren 
Türkler'in Ege sahillerine kadar uzandığı 
bilinen akınlarında şehrin nasıl etkilendi
ği hakkında bilgi yoktur. Ancak kuwetli 
bir askeri istihkama sahip bulunması bu 
akınlar sırasında durumunu koruduğuna 
işaret eder. Anadolu Selçuklu Devleti ile 
Bizans imparatorluğu'nun sın ır hattının 
biraz gerisinde kalan Magnesia'nın du
rumunda Xlll. yüzyılın sonlarına kadar 
öneml i bir değişiklik olmadı. Anadolu'
nun Moğol nüfuzu altına girmesi sınır 
hattındaki diğer şehirler gibi Magnesia'
yı da etkiledi. Moğol baskısından kaçan 
Türkmen boyları Batı Anadolu bölgesine 
yığıldı ve 1280'lerden itibaren siyasi bir
likler kurarak bölgedeki şehirleri ele ge
çirmeye başladı. Bizans imparatoru 1302 
baharında oğlu Mikael'i (IX.) bölgeye gön
derdi. Magnesia yakınlarında kamp ku
ran Mikael Türkler tarafından kuşatıldı. 
MağlQbiyete uğratılınca buradan Berga
ma'ya çekildi. Magnesia Bizanslı süvari 
askerlerinden Attalios adlı birinin yöne
timine geçti. Türkler'le savaşmak üzere 
Bizanslılar tarafından parayla tutulan Ka
ta! an 1 İspanyol askeri grubu Roger de 
Flor liderliğinde 1304'te şehre geldiyse 
de Attalios kendileriyle anlaştı ve onları 
içeri sokmadı. Katalanlar burayı ganimet
Ierini muhafaza ettikleri bir depo gibi 
kullandılar. Hatta kurmayı düşündükleri 
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bağımsız İspanyol prensliğinin idari üssü 
yapmayı da planladılar. Şehre girerneyin
ce kuşatma altına aldılarsa da daha son
ra geri çekildiler. Onların ayrılması üzeri
ne Türkler baskılarını daha da arttırdılar. 

Bölgede faaliyet gösteren Saruhan Bey, 
130S'e doğru etrafını ele geçirdiği şehri 
1310'dan sonra 1314'e doğru uzun bir 
ablukanın ardından zaptetmeyi başardı. 
Manisa'nın fetih tarihi ve nasıl ele geçi
rildiği hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. 
Halk arasındaki efsaneler Saruhan Bey'in 
Kırtık 1 Çaybaşı mevkiinden şehre girdi
ğini belirtir. 

Saruhanoğulları'nın merkezi olarak ge
lişme gösteren Manisa ilk defa Yıldırım 
Bayezid'in 791-792 (1389-1390) kışında
ki askeri harekatı sırasında Osmanlı ida
resi altına alındı. Timur'un Yıldırım Ba
yezid'i yendiği Ankara Savaşı'ndan sonra 
yeniden Saruhanoğulları'nın idaresine 
girdi. Ancak ondan önce Timur'un Batı 
Anadolu seferi ve izmir kuşatması sıra
sında Timurlu askerlerin karargahı oldu, 
Timur'un torunu Emirzade Muhammed 
Sultan burada kışladı. Timurlu ordusu
nun çekilmesinin ardından Saruhanoğlu 
Orhan Bey 17 Ağustos 1402'de şehre ge
lip idareyi ele geçirdi. Osmanlı Padişahı 
Çelebi Mehmed 140S-1406'da Manisa 
üzerine yürüyerek şehre girdiyse de onun 
çekilmesinden sonra Saruhanoğlu İshak 
Bey'in diğer oğlu Saruhan Bey buraya ha
kim oldu. Osmanlı idaresi ancak 818'den 
( 141 S) biraz önce tam olarak kurulabildi. 
Osmanlı hakimiyetine girmesinin ardın
dan şehrin karşı karşıya kaldığı ilk olay. 
Şeyh Bedreddin'in müridierinden Torlak 
Kemal'in yakalanarak Manisa'da idam 
edilmesidir (819/1416). Bunun ardından 
İzmir Beyi Cüneyd'in sebep olduğu karı
şıklıklardan etkilendi. Yanında muhte
melen Saruhanoğulları'na mensup şahıs
ların da bulunduğu Cüneyd Bey şehir ya
kınlarında Osmanlı kuwetleri karşısında 
yeniidi (827-828/1424-1425) . ll. Murad böl
gede sükQneti sağladıktan sonra buraya 
idareci olarak oğlu Alaeddin'i gönderdi 
(841/1437) . Şehir XVI. yüzyılın sonlarına 

Bizans 
dönemi 
surlarının 

kalıntıları 

kadar önemli bir olayla karşılaşmadı, an
cak şehzadelerin gelişi. aralarındaki taht 
mücadeleleri, buradan padişah olarakay
rılmaları belli başlı hadiseleri oluşturdu. 
Bu dönemde adeta ikinci bir siyasi mer
kez haline geldi. Özellikle ll. Murad'ın, oğ
lu Mehmed'le (ll) saltanat değişimi ve 
Manisa'ya gelişi ilk defa burayı bir siyasi 
merkez olarak Bursa ve Edirne'nin önü
ne çıkardı. Manisa'da tahttan çekilmiş bir 
padişah gibi davranmayan ll. Murad şeh
rin imarında rol oynadı. Yeniden tahta 
geçince de oğlu Mehmed'i tekrar Mani
sa'yayolladı (850/ 1446). ll. Mehmed bu
rada iken oğlu Bayezid (ll) doğdu, ikinci 
defa tahta çıkınca da ortanca oğlu Mus
tafa'yı şehre gönderdi. Daha sonra Ma
nisa ll. Bayezid'in oğulları Abdullah'a, Şe
hinşah'a, Korkut'a, Aıemşah'a ve Mah
mud'a ev sahipliği yaptı. Bu son iki şeh
zade Manisa'da iken vefat etti (909/1503 
ve 913/1507). ll. Bayezid'in oğulları arasın
daki taht kavgası sırasında Manisa tek
rar ön plana çıktı. Şehzade Korkut bir ol
du bitti ile gelip yeniden şehre yerleşti. 
Yavuz Sultan Selim babasını tahttan indi
rip padişah olunca Manisa'daki Korkut'un 
üzerine yürüdü, şehri kuşattı. Korkut giz
lice kaçtı; Yavuz Sultan Selim. şehirde ve 
bölgede bozulan düzeni yeniden sağla
mak için oğlu Süleyman'ı (Kan O nT) idareci 
olarak tayin etti ( 9 19/ ı 5 ı 3). Şehzade Sü
leyman 926' da ( 1520) tahta çıkineaya ka
dar şehirde annesi Hafsa Sultan ile birlik
te kaldı. Padişah olunca da 921'de (1515) 
Manisa'da doğan oğlu Mustafa'yı şehre 
yolladı (Receb 9391 Şubat 1533). Onun 
948'de (1541) Amasya'ya nakli üzerine 
yerine Receb 949'da (Ekim 1542) Şehzade 
Mehmed geldi. Mehmed 9SO'de (1543) 
burada hastalanıp öldü. Bunun üzerine 
Selim (ll) 951'de (1544) Manisa'ya tayin 
edildi. Burada iken annesi Hürrem Sul
tan ve kardeşi Cihangir gelip onu ziyaret 
etti (953/1546). Aynıyıl Selim'in oğlu Mu
rad (lll) Bozdağ yayiağında dünyaya gel
di. Bir süre sonra babasının cülQsunun 
ardından o da artık veliaht şehzadelerin 
makamı haline gelen Manisa'ya gönderil
di (969/1 562) On iki yıl şehirde kaldıktan 
sonra padişah oldu. Şehre yollanan son 
şehzade yine 973'te (1566) burada doğ
muş olan Mehmed'dir (lll); 992'den 
(1584) tahta çıktığı 1003'e (1595) kadar 
burada idarecilik yapmıştır. 

XVI. yüzyılın sonlarına doğru bütün 
Anadolu'yu etkileyen sosyal karışıklıklar 
Manisa ve yöresinde huzursuzluğa yol aç
tı. XVII. yüzyıl başlarında Celali Kalende
roğlu Mehmed Manisa'ya yürüdü. kendi-



sine yüklü miktarda para verilerek şeh
re girişi önlenebildi. Ancak 1 O 15 ( 1606-
1607) kışı boyunca Manisa yakınlarında 
kaldı, şehrin ileri gelenleriyle iyi ilişkiler 

kurdu. Onun ardından 1 016'da (1607) eş

kıya takibine gitmediği için aziedilen Ay
dın muhassılı Yusuf Paşa şehrin etrafın

daki kasaba ve köyleri ele geçirdi. Sura
ların halkı Manisa'ya sığındı. Celall reisie
rinden Birgili Cennetoğlu Manisa'ya sal
dırdıysa da Manisa ovasında 1 035 Rebiü
lewelinde (Aral ı k 1625) hükümet kuwet
lerine ye nil ip idam edildi. 1 040'ta ( 1631) 
İ lyas Paşa. Saruhan sancağı mutasarrıfı 
İbrahim Paşa ile anlaşmazlığa düşünce 
onu bozguna uğratıp Manisa'ya girdi, 
şehri yağmaladı, halk korkudan dağlara 
kaçtı. XVIII. yüzyılda şehirde bazı küçük 
olaylar dışında önemli bir hadise vuku 
bulmadı. Bu dönemde ahalinin bir kısım 
idarecilerle olan anlaşmazlıklar sonucu 
mahkemeyi bastıkları ve karışıkiıki ara yol 
açtıkları tesbit edilmektedir. Bu olaylar
dan en ciddi olanları 1117 (1705) ve 1146 
(1733) yıllarında meydana gelmiştir. Yüz
yılın ikinci yarısında şehir bölgenin güçlü 
ayan ailelerinden Karaosmanoğulları'nın 
etkisi altına girdi. 1798'de çıkan yangın 
şehirde tahribata yol açtı. XIX. yüzyılın 
başlarında şehirde resmi kayıtlara da in
tikal eden bazı olaylar meydana geldiyse 
de fazla büyümeden sükunet sağlandı. 
Bu dönemdeki en önemli hadise Kavalalı 
Mehmed Ali Paşa'nın Anadolu'ya sevket
tiği kuwetlerin şehri işgalidir. İşgal sıra
sında Manisa kapıcıbaşılardan Ali Bey'e 
verilmiş , o da kalabalık bedevi süvarile
riyle gelmiş ve şehir halkı tarafından me
rasimle karşılanmıştı. Ancak ağır vergi 
konulması ve bedevi askerlerin yağma 
hareketleri halkı çok rahatsız etmişti. Bu 
kuvvetler Kütahya Anlaşması üzerine geri 
çekildi ( 18 3 3). Manisa ikinci büyük işgali 
Yunanlılar'ın Batı Anadolu harekatı sıra
sında yaşadı. Yunan kuwetleri 26 Mayıs 
1919' da şehre girdi. Manisa 1922 Eylü
lüne kadar Yunan işgalinde kaldı. Yunan 
kuvvetleri çekilirken 5 Eylül Salı günü şeh
ri ateşe verdiler, akşam söndürülen yan
gın sabah çarşı kesiminde tekrar başladı 
ve 8 Eylül'de kendiliğinden söndü. Yan
gın sırasında halk dağlara kaçtı. bu bü
yük yangın neredeyse şehrin tamamını 
etkiledi, 1 o. 700 ev. on üç cami, 2728 dük
kan, on dokuz han yandı, Manisa tam bir 
harabeye dönüştü. 8 Eylül'de Türk birlik
leri Manisa yakınlarındaki küçük bir çar
pışmanın ardından şehre girdi. Cumhu
riyet döneminde bu tahribatın izleri ka
pandı ve şehir yeniden gelişmeye başladı. 

Fiziki, Sosyal ve Ekonomik Durum. Ma
nisa. Eskiçağ'lar boyunca daha çok as
keri üs özelliği taşıması sebebiyle bir 
kale olarak önem kazanmıştır. Şehrin si
vil iskana açık bir yerleşme yeri olarak 
genişlemesi Geç Roma ve Bizans devrine 
rastlar. Bu dönemde şehir, bugün harap 
haldeki iç kale kesiminde ve bunun biraz 
aşağısındaki alana doğru yayılmıştı. Bi
zans devri sonlarında surlarla çevrili alan 
içinde yer almaktaydı. İzn ik imparatoru 
Vatatzes'in ikameti, daha sonra Katalan
lar'ın burayı merkez yapmak istemeleri 
şehrin fiziKi yapı itibariyle gelişmiş oldu
ğuna işaret eder. Öte yandan metropo
litlik merkezi olarak gösterilmesi sivil is
kanı bakımından önemli bir ölçüdür. Ma
nisa'nın fiziKi durumu hakkında ilk ciddi 
bilgileri, XIV. yüzyıldan bugüne ulaşabilen 
tarihi eserlerin bu lundukları mevkiler 
sağlar. Güneyinde yer alan surlarla çevri-
li kesimin ve iç kalenin Bizans'tan intikal 
eden iskan alanını belirlediği şehir. Saru
hanoğulları döneminde daha aşağı bölge
lere doğru genişleme göstermiştir. Böy
lece gelişme kuzeye avaya doğru yönel
miştir. Şehrin iskan mahallerini belirle
yen coğrafi şartlara, dağdan aşağı inen 
bir nevi sel yatağı durumunda bulunan 
üç dereyi eklemek gerekir. Bunlardan Ak
baldır ve Serabad 1 Tabakhane dereleri 
Osmanlı döneminde de belirleyiciliğini 
sürdürmüştür. Saruhanoğulları devri 
Manisa'sı dağın eteklerinde kalenin alt 
kesiminde ince bir yerleşme şeridi halin
dedir. Bu iskanda özellikle ulucaminin 
bulunduğu yer dikkat çekicidir. Öte yan
dan Saruhanoğulları dönemine ait İlyas 
Bey Mescidi (Cemaziyelevvel 764 1 Mart 
1363), Girdeci Mescidi (795/1 393), Gürha
ne Mescidi (799/1397'den önce), Eskihi
sar Mescidi (ishak Çelebi dönemi) bu yer
leşme şeridini belirler. Arşiv belgelerin
den Saruhanoğulları döneminde varlığı 
tesbit edilen yerleşme yerleri Cami-i Ke
bir (Uiucami). Çarşı, Bölücek, Gürhane, De
rehamam, Zindan, Çapraslar. Narlıca. Se
rabad ve Girdeci (Yenice) adlı mahalleler
dir. Bu durum. Osmanlılar'a intikal eden 
şehrin fiziKi gelişme yönünün Saruhano
ğulları zamanına dayandığını ortaya ko
yar. Bizans Manisası'nın kaleye sıkışmış 
yerleşmesi giderek terkedilmiş ve şehir 
avaya, düzlüğe doğru inme eğilimi gös- . 
termiştir. Osmanlı döneminde inşa edi
len ulucaminin kuzeybatısındaki Ali Bey 
Camii (831/1427), Çarşı mahallesinin gü
neyindeki Çaşnigir Camii (878/1474), Ka
raköy semtindeki Hacı Yahya Camii ( 8 79/ 
1474), Çaybaşı Mutlu mahallesindeki ivaz 
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Paşa Camii (889/1484) iskan yönünün es
ki yerleşim yerleri üzerindeki görüntüsü
nü oluşturur. Gelişmiş bir şehir için ge
rekli olan merkezilik ise ulucami mihve
rinden kayarak Hatuniye Camii'nin (896/ 
1490) bulunduğu düzlüğe inmiştir. Bu ke
sim, Saruhanoğulları zamanında da sur 
dışındaki alanda olduğu anlaşılan pazar 
yerinin yanı başındadır ve bir bakıma şeh
rin fiziki gelişmesine ilk ciddi Osmanlı 
katkısını teşkil eder. ll. Murad'ın 849 
(1445) yılında kuzeydoğuda ovada yap
tırdığı Manisa Sarayı, 929'da (1523) Haf
sa Sultan (Sultaniye) Külliyesi'nin inşası. 
düz kesimdeki Osmanlı dönemi Manisa'
sının yönünü tayin eden ana mihverleri 
oluşturmuştur. 

XV ve XVI. yüzyıllarda şehzadelerin Ma
nisa'da ikametleri fiziKi görünüşte etkili 
oldu; özellikle şehzadelerin yanında bulu
nanlar tarafından yaptırılan tarihi eser
ler zamanla çevrelerinde birer yerleşme 
alanının oluştuğu merkeziere dönüştü . 

Mesela Kanuni Sultan Süleyman'ın anne
si Hafsa Sultan tarafından inşa ettirilen 
Sultaniye Külliyesi, etrafında yerleştirilen 
yirmi hane ile bir iskan mahalli olmuştu. 
937 ( 1531) tarihli tahrir defterine göre 
şehirdeki mahalle sayısı otuz yedi idi. Bu 
rakam 983'te (1575) kırk ikiye yükseldi. 
Söz konusu dönemde sur içindeki yerleş
me hemen hemen tamamen ortadan 
kalkmış, buradaki Eskihisar mahallesi de 
boşalmıştı. Ali Ağa, Cami-i Cedid (Sultani
ye). Hacı Yahyaoğlu, Karayunus. Alaybey 
1531'den sonra ortaya çıkan yerleşme 
alanlarıydı. 1 531' de en kalabalık mahalle 
Karaköy idi. Suranın şehrin dış mahalle
lerinden biri oluşu iskanın yönü hakkında 
fikir verir. Yine Ulucami, Attar Ece Camii. 
GOrhane. Bölücek ve Çapraslar adlı ma
halleler eskiyerleşim alanı üzerinde kala
balık bir nüfusu barındırmaktadır. 1575'te 
en kalabalıkmahalleriçinde Çapraslar'ın 
yer alması nüfusun hala eski şehir doku
su üzerinde toplanmış oldugunu gosterir. 
Şehrin toplam nüfusu 1 531'de 1258 hane 
(yaklaşık 6500-7000 kişi), 1575'te ise 1530 
hane (8000-8500 kişi) idi. Bu nüf.us yapı
sıyla Manisa, bölgesindeki en büyük mer
kez durumundaydı. Şehzadelerin şehre 
geldikleri ve kaldıkları dönemlerde nü
fus,daha da yoğunlaşıyordu. Bunların ka
Jabalık hizmetli grupları sosyal yapıda 
yeni değişimlere sebep oluyordu. Böylece 
hayli hareketli, o ölçüde de renkli ve dışa
rıya açık bir nüfus birikimi bulunuyordu. 
XVI. yüzyılın başlarından beri yörük 1 ko
nar göçer statüsündeki gruplar da şehir
deki çeşitli mahallelerde düzenli olarak 
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oturmakta idiler. Bu durum, Manisa yerli 
halkının büyük bölümünün Türkmen kö
kenine işaret eden önemli bir ip ucu sağ
lar. Gerek Saruhanoğulları gerekse Os
manlı hakimiyeti altında şehirde XVI. 
yüzyıla kadar hıristiyan nüfus bulunma
maktaydı. XVI. yüzyıl boyunca tek gayri 
müslim topluluğu, İspanya'dan çıkarılıp 
1 soo yılından itibaren şehre yerleşen ya
hudi grupları oluşturmuştu. Manisa ya
kınlarındaki Horos adlı köyde küçük bir 
Rum nüfusu (ı 531'de yedi hane, 1575'te 
yirmi iki hane) şehzade sarayının hizme
tinde istihdam edilmişti. Şehirdeki yahu
diler 1 S31 'de seksen sekiz hane (yaklaşık 
500 ki ş i) , 1 S7S'te 117 hanelik (yakla ş ık 

700 kişi) nüfusa sahipti. Bunlar, şehir için
deki bazı vakıflara ait odalarda ve ·Ama
lar adlı mahallede ikamet etmekteydi. 
XVII. yüzyıldan itibaren yahudilerin nü
fusu azalırken şehirde Ermeni ve Rum 
yerleşmeleri görülmeye başlandı. 

XVII. yüzyılda şehzadelerin sancağa çık
ma usullerinin kaldırılması . Celali isyan
ları, bozuk iktisadi şartlar, liman şehri 
İzmir'in yükselişi Manisa'nın durumunu 
sarstı. Bununla beraber nüfus giderek 
arttı. ancak kapasite yetersizliği sebebiy
le önemli zorluklar yaşandı. XVII. yüzyılın 
ilkyarısında mahalle sayısı kırk dörde, or
talarında ise elli ikiye ulaştı . Bölgeyi sar
san Celali isyanları etrafı duvarla çevril
miş şehre yönelik göçleri arttırdı. Daha 
önce lll. Murad döneminde şehir halkı
nın bazı vergilerden (avi:lrız türü) muaf 
olması da bu göçte etkili oldu. Celall is
yanları dolayısıyla iç ve Doğu Anadolu'dan 
kaçan Türk. Rum ve Ermeni gruplarının 
bir kısmı buraya yerleşti. Bunlara XVII. 
yüzyılın ortalarında İran tebaası olup ipek 
ticaret i yapan Ermeni tacirler de eklendi. 
Yine çevrede az sayıdaki Rum'un emni-
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yetsiz ortam dolayısıyla artık şehirde ika
met etmeye başladıkları dikkati çeker. 
Hatta bu yüzyılda Manisa yeniden met
ropolitlik merkezi olarak zikredilmiştir. 

1608'de Manisa'ya gelen Polonyalı Sime
on, diğer bazı Batı Anadolu şehirleri gibi 
Manisa'da da henüz buraya yeni gelmiş 
küçük bir Ermeni topluluğundan bahse
der ve bunların derme çatma ahşaptan 
iki kiliseleri olduğunu belirtir (Polonyalı 
Simean'un Seyahatnamesi, s. 18). 1071 
( 1660-61) tarihli resmi bir sayımda, 
1 S7S'tekine göre önemli ölçüde bir nü
fus artışı olduğu belirlenmiştir. Manisa'
nın bu sırada nüfusu 3684 haneye ulaş

mıştı . Mevcut elli iki mahallesi içinde Yar
hasan lar, Arpaalanı 1 Oavud Fakih, Hacı 
İlyas- ı Keblr, Alaybey 1 OO'er haneyi geçen 
nüfuslarıyla şehrin kalabalık mahalleleri
ni oluşturuyordu . Şehirde iki Ermeni. bir 
Rum ve bir de yahudi mahallesi vardı . Bu 
üç gayri müslim topluluk içinde en kala
balık grubu 800 kişiyi ( 172 hane) biraz 
geçen nüfusuyla Ermeniler teşkil ediyor. 
bunu 300 dolayındaki nüfusuyla (altmış 
iki hane) Rumlar ve yine 300'e yakın nü
fusuyla (yetmiş üç hane) yahudiler izliyor
du. Şehrin toplam nüfusu 18.000 dolayı
na erişmişti ve gayri müslim topluluklar 
bu nüfus içinde 1200 kişiyle temsil edili
yordu. 1081'de (1670-71) Manisa'ya ge
len ve şehrin etraflı bir tasvirini yapan Ev
liya Çelebi'nin nüfusla ilgili verdiği 6660 
hane rakamı hatatı olup bunu on yıl ön
cesinin resmi kayıtları ışığında 3660 ola
rak anlamak gerekir. 

XVIII. yüzyıl Manisa'sının geçmiş asır

daki durumunu koruduğu , mahalle sayı
sının elli dört. nüfusun ise 20-24.000 ara
sında olduğu avarız vergisiyle ilgili sa
yımlardan çıkarılabilmektedir. 1699'da 
şehri gören E. D. Chishull, burayı büyük 
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ve güzel bir şehir olarak tarif ederken 
yirmi kadar camisinin bulunduğunu , ka
lesinin artık harap halde olup zindan ola
rak kullanıldığını, his ar içinde bir kilise
nin yer aldığını belirtir (Türkiye Gezisi, s. 
28-34), ancak nüfus yapısı hakkında bilgi 
vermez 1701'de gelen Tournefort ise bu
rayı konumu itibariyle Bursa'ya benzetir, 
onun yarı büyüklüğünde olduğunu yazar, 
tıpkı Evliya Çelebi gibi doğudan batıya 
doğru genişlediğini belirtir. Şehir bu yüz
yılda Karaosmanoğulları'nın nüfuzu altın
da biraz daha gelişme kaydetti. 1770'
lerde Mora ihtilali sırasında buradan ve 
ekonomik bakımdan yetersiz adalardan 
kaçan Rumlar'ın bir bölümü Karaosma
noğulları 'nın bölgedeki geniş çiftliklerin
de istihdam edilmeye başlandı, zamanla 
bunların bir: kısmı Manisa 'ya yerleşti ve 
giderek şehrin en kalabalık gayri müslim 
topluluğu haline geldi. XIX. yüzyıla ait 
resmi nüfus verileri Rumlar'ın Ermeni
ler'in iki katı nüfus yoğunluğuna ulaştı
ğını ortaya koyar. Bu yüzyılda şehre ge
len seyyahlar nüfus hakkında farklı ve 
yüksek rakamlar verirler. 1828'de Ch. 
McFerlane 20.000 Türk, 9000 Rum, 3000 
Ermeni, 1000 yahudiden oluşan 33.000 
kişinin bulunduğunu yazar. Charles Texi
er 1832'de 25.000 dolayında nüfusun 
4000'ini Rum lar' ın, birkaç yüzünü Erme
niler'in teşkil ettiğini belirtir. Buna karşı

lık 1834-1835 resmi nüfus sayımları. bu 
dönemde Manisa nüfusunun ancak 22-
24.000 arasında olabileceğini gösteren 
rakamlar verir; bu sayılar 1842 sayımında 
da hemen hemen aynı kalmıştır ( 1834'te 
8201 Türk, 2079 Rum. 1235 Ermeni, 344 
yahudi ; 1842'de 7569 Türk, 2523 Rum, 
1126 Ermeni, 412 yahudi erkek fert sayıl
mıştı) . Bu son tarihte hemen hemen XVI 
ve XVII. yüzyıllardaki adlarını koruyan elli 
dört mahalle tesbit edilmiş, bunların yir
mi altısında müslüman ve gayri müslim 
grupların beraber yaşamakta olduğu be
lirlenmiştir. En kalabalık muhiti 200'er 
haneyi geçen nüfuslarıyla Alaybey (366). 
Yarhasanlar (293). Ali Ağa 1 Saray (264). 
Demirkapı (236) mahalleleri oluşturmuş
tur (Bilgi, Manisa Araştırmaları, 1, 94-96). 
Yüzyılın ikinci yarısında nüfus biraz daha 
arttı. 1890'lara doğru Şemseddin Sami ve 
Cuinet 21 .000 Türk, 1 0.400 Rum, 2000 
Ermeni. 1 000 yahudi, 600 yabancı olmak 
üzere toplam nüfusu 35.000 dolayında 
gösterirler. 131 7 ( 1899-1900) yılı salna
mesinde şehirde 24.079 müslüman Türk, 
5953 Rum. 2488 Ermeni. 1 578 yahudi, 
146 Protestan, 338 yabancıdan oluşan 
34.572 kişi tesbit edilmişti r ( 1317 Senesi 



Aydın VWi.yeti Salnamesi, s. 340). 1908'
de toplam nüfus 35.000'di. İşgal yılları 
ve sonrasında geçirdiği ağır tahribatın 
neticesinde Cumhuriyet'in ilk nüfus sa
yımı sırasında ( 1927) şehir ancak 28.635'
ten ibaret bir nüfusa ulaşabilmişti. 

Manisa Eskiçağ'lardan beri İç Anado
lu'dan Ege kıyıları na ulaşan tarihi yolların 
kesişme noktasında olmakla ekonomik 
yönden de gelişme göstermiştir. Antik 
dönemde verimli ovanın ürünlerinin pa
zarlandığı bir merkez olarak öne çıkan, 
ancak zamanla askeri bir üs haline dönü
şüp bu fonksiyonunu kaybeden şehir, Geç 
Roma ve Bizans devirlerinde az da olsa 
ekonomikyönden bir gelişme seyri yaka
lamıştır. Fakat asıl önemini Saruhanoğul
ları'nın merkezi olduğu dönemde kazan
maya başladı. Saruhan Bey'in hüküm sür
düğü yıllarda şehre gelen İbn Battüta bu
rayı zengin ve güzel bir belde olarak tarif 
eder. Denize açılan Saruhanoğulları 'nın 

seferler sonucu elde ettikleri ganimetler 
ve İtalyan devletleriyle yapılan ticaret 
şehrin zenginleşmesini sağladı. Ayrıca bu 
devirde şehir iyi gelir getiren esir ticare
tinin önemli bir merkezi durumundaydı. 
Osmanlı hakimiyetine girince gelişmesini 
daha da arttı rdı. İzmir'in XVII. yüzyılda 
dışa açık bir liman şehri olarak yükselişi
ne ve kozmopolit bir merkez haline geli
şine kadar da bölgenin başta gelen tica
ret ve pazar yeri olma özelliğini taşımıştı. 
Burada toplanan zirai mahsuller ve sınai 
mamuller İzmir. Foçalar (Eski ve Yeni Fo
ça). Urla, Seferihisar ve Çeşme iskelele
riyle dışarıya pazarlanıyordu. Şehzadele
rin bulunduğu XVII. yüzyılın sonlarına ka
dar sadece dışarıya değil dışarıdan da şeh
re ve özellikle şehzade sarayına çeşitli 
kumaşlar, eşyalar ve Mısır'dan pirinç ve 
baharat geliyordu. Manisa çarşısı ve pazar
ları hayli hareketli bir ticari faaliyete sah
ne oluyor, bunda İta lyan tacirler ve onla
ra aracılık yapan yahudiler önemli rol oy
nuyordu. XVI. yüzyıla ait şer'iyye sicil ka
yıtları Manisalı Türk, yahudi ve İtalyan 
tacirler arasındaki çeşitli ticari işlemler 
konusunda bilgiler verir. Özellikle tahıl. 
yünlü, pamuklu kumaş ve bezler. iplik, 
ham pamuk bu ticaretin temel mallarını 
oluşturmaktaydı. Söz konusu malların 

Manisa'nın ticari hayatındaki yeri ve öne
mi sonraki yüzyıllarda da aynen devam 
etmiştir. Ancak XVII. yüzyılda siyasi mer
kez olmaktan çıkışı. sarayla olan bağının 
kesil i şi. vaktiyle limanı durumunda bulu
nan İzmir' in milletler arası ticarette yıl
dızının parlamaya başlaması şehri gide
rek geri plana itti. Bu defa Manisa iz-

mir'in art alanında zirai ürünlerin top
landığı bir antrepo özelliği kazandı. An
cak bu yüzyılda dünya pazarlarında gi
derek önemi artan pamuk üretimi ve yarı 
mamul pamuklu imalatıyla ilgi çekti. Son
raki asırlarda buna üzüm ve tütün eklen
di. Ticari faaliyetlerde XVII ve XVIII. yüzyıl
larda yahudi aracıların yerini Ermeni ve 
Rum tacirler aldı , XIX. yüzyılda ise Rumlar 
hem ticarette hem üretim dallarında ön 
plana çıktı ve giderek zenginleşti. Bununla 
beraber Manisalı yerli tüccar ve zanaat
karın daima aktif bir iktisadi faaliyetin 
içinde bulunduğu sicil kayıtlarından anla
şılmaktadır. Aynı yüzyılda dışarıya satılan 

mallar arasında pamuk. tahıl. yapağı, me
şe palamudu, kök boya başta geliyordu. 

Şehirde sınai üretimi XVI. yüzyılda da
ha çok küçük esnaf gruplarınca yapılmak
taydı. Bu sırada dokumacılık ve derici
likle ilgili meslek kollarında çalışanlar 
diğerlerine göre sayıca fazlaydı. Özellikle 
bagasi (ince pamuklu). astarlık alaca. tül
bent, bez. makrama, gömleklik bezle 
yünlü kumaş imalatı vardı. Devlet adına 
donanmanın ihtiyacı olan yelken bezle
riyle forsa gömleklik bezlerinin önemli 
bir bölümü Manisa'da dokunuyordu. Pa
muklu üretimi önemi azalmaksızın sür
müştü . XIX. yüzyıl son larında Manisa 
merkezli kazada 950 kadar dokuma tez
gahı tesbit edilmişti. Bunun büyük bölü
mü şehirde faaliyet gösteriyordu. Ayrıca 
yünlü kumaş üretimi de devam ediyor
du. Serabad ve Akbaldır dereleri etrafın

da toplanmış olan dericiler sahtiyan, sarı 
meşin, gön imal ediyorlardı; bunlar ço
ğunlukla M anisalı esnaf tarafından ma
mul hale getiriliyordu. Manisa çarşısı Ha
tuniye Camii'nden Alacahamam semtine, 
Kurşunluhan civarından Ali Ağa Camii'ne 
kadar uzanan geniş bir kesimi içine alı
yordu. Burada iki bedestende pamuklu
ların tezgahlandığı dükkanlar vardı. XIX. 
yüzyılın sonlarına doğru şehirde on dokuz 
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han, 1 53 mağaza, iki un ve iki pamuk fab
rikası, yirmi tabakhane, on dört yağ hane, 
sekiz dokuma fabrikası ve dokuz kiremit
hane mevcuttu. 

Saruhan Beyliği'nin merkezi olarak Ma
nisa aynı zamanda kültürel faaliyetlerin 
yoğunlaştığı bir şehir hüviyeti kazandı. 
İbn Battüta'nın ifadeleri Manisa'da en 
azından bir medresenin bulunduğuna işa

ret eder. Daha sonra İshak Bey'in idaresi 
altında şehir onun inşa ettirdiği uluca
misi , medresesi ve mevlev'ihilnesiyle kül
türel alanda ilerleme kaydetmiş olmalı

dır. Şehzadelerin ikametine ayrıldığı dö
nemde ise adeta kültürel bir merkez ha
line geldi. Pek çok şair. edip, ilim adamı , 

müsiki üstadı şehzadelerin yanında top
landı. Şehzade Korkut burada iken şöh
retini duyduğu ilim ve sanat adamlarını 
yanına çağırıyordu. Ayrıca kalede yüzlerce 
ciltlik bir kütüphane oluşturmuştu. XVI. 
yüzyılın sonlarına kadar Manisa merkezli 
kültürel hareketlilik hızını kesmeden sür
dü. Osmanlı tarihçisi An Mustafa Efendi, 
coğrafyacı ve seyyah Aşık Mehmed bir 
süre burada kaldı. Derünl Çelebi, Serlri. 
Şühüdi. Cami gibi şairler bu şehirde ye
tişti. Sonraki devirlerde yine isim yapmış 
Manisalı şair ve ilim adarnma rastlanır. 

Şehzadelerin sancağa çıkma usuller i kal
dırılınca Manisa da kültürel bakımdan ha
reketliliğini kaybetti. ancak oluşan kültü
rel vasat birçok şairin yetişmesine zemin 
hazırladı. Yine şehirde bulunan ve burada 
yetişen devlet adamları da vardır (La la 
Mustafa Paşa, Kara Üveys Paşa. Defterdar 
İbrahim Çelebi, Mehmed Paşa gibi). XIX. 
yüzyıl sonlarında şehirde yirmi beş med
rese, bir idadl, iki rüşdiye, onu müslü
manlara, ikisi Rum, ikisi Ermeni ve biri 
yahudilere ait on beş mektep bulunuyor
du. Bu sıralarda birkaç kütüphanenin de 
faaliyet gösterdiği belir1;ilir. 

İdari Yapı. Manisa'nın merkez olduğu 
bölge Saruhanoğulları döneminde Alaşe-
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hir'den İzmir körfezine, Bergama'dan 
Turgutlu ve Kemaliye'nin güneyine kadar 
uzanan sahayı içine alıyordu . Saruhan 
Beyliği Osmanlılar'a katılınca oluşturulan 

idari bölge yani sancak hemen hemen 
beylik sınırlarını korudu. Merkezi olan 
Manisa'nın değil beyliğin adını taşıyan Sa
ruhan sancağı Anadolu beylerbeyiliğine 
bağlı olup XVI. yüzyılda merkez kaza dı
şında on bir kazadan oluşuyordu. Bunlar 
Adala, Akhisar, Demirci, Gördek, Gördes, 
Güzelhisar. I lıca, Kayacık, Marmara, Me
nemen ve Nif kazaları idi. Sancağın bir 
ucu Menemen vasıtasıyla Poçalar'a uza
nıyor, denize açılıyordu. Manisa merkez 
kazasında ise altı nahiye bulunuyordu 
(Manisa, Canşa, Doğanhisarı, Palamut, 
Yengi ve Emlak). Şehzadelerin idareci 
oldukları sırada sancak yöredeki diğer 

sancakların merkezi oluyordu. XVII. yüz
yıl kayıtları sancağın sınırlarında herhangi 
bir değişikliğin olmadığını, ancak bazı 
nahiyelerin kaza haline getirilip kaza sa
yısının arttırıldığını gösterir. 1628'de Men
dehorya (Kemaliye) ve Borlu kaza oldu, 
ardından Turgutlu merkez kazadan ayrı
lıp müstakil kaza yapıldı . Bu durum XIX. 
yüzyıla kadar sür dü. 1833'te Mısır or
dusunun Kütahya'dan ayrılması üzeri
ne Anadolu eyaleti dörde ayrılınca , Sa
ruhan sancağı Aydın vilayetine bağlandı. 
1834-1835'te Saruhan sancağının on beş 
kazası bulunuyordu. Daha öncekilere Po
ça da eklenmişti. 1842'de Sart Salihli 
kazası katıldı. 1845'te Aydın'dan ayrılıp 
Karesi ile birleştirildi. İki yıl sonra yeniden 
Aydın 'a bağlandı. Bu durumunu 1922'ye 
kadar sürdürdü. 1867'de sancakta dokuz 
kaza vardı ve daha önce adiarına rast la
nan Eşme, Kula, Alaşehir buraya bağlan
mıştı. 1880'de Kırkağaç, 1881 'de Berga
ma, Soma ve Gediz dahil edildi. Poçalar 
ve Menemen 1869'da İzmir'e nakledil
mişti. 1882'de sancağın kazaları hemen 
hemen bugünkü durumunu almış oldu. 
1900'de sancak merkez kaza dışında 
Akhisar. Alaşehir. Demirci, Salihli, Soma, 
Kırkağaç , Kasaba 1 Turgutlu , Kula ve 
Gördes'ten oluşuyordu. 

Manisa merkezli Saruhan sancağ ı XVI. 
yüzyılda 1 50.000 dolayında nüfusa sahip
ti. Bunun 50.000'ine yakınını yörük grup
ları teşki l ediyordu. Bu rakam yüzyılın 
ikinci yarısında iki katına ulaştı . XIX. yüz
yılın istatistiki verilerine göre sınırlarda
ki oynamaların da rolüyle 300.000'i aşan 
nüfusu vardı. Manisa merkez kazası ge
nellikle Manisa ovasını içine alan kesimi 
oluşturuyordu. XVI. yüzyılda burası Ma
nisa şehri hariç 10.000 dolayında bir nü-
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fusu barındıran 1 OO'den fazla köye sahip
ti. 1885-1900 yıllarında şehir nüfusu dahil 
merkez kazada 87-100.000 arasında nü
fus mevcuttu . Saruhan sancağı köyleri 
XIX. yüzyılın sonlarından itibaren Mora'
dan. Kafkasya'dan ve daha sonra Balkan
lar'dan gelen yoğun göçmen yerleşmele
rine sahne oldu. 

Manisa Cumhuriyet dönemine Yunan 
işgalinin ve bunun sebep olduğu büyük 
yangının tahribatını gidermekle başladı 
ve şehir adeta yeni baştan imar edildi. 
Geniş caddeler, meydanlar ve parklar bu 
dönemde açıldı. Cumhuriyet' in ilk nüfus 
sayımında nüfusu henüz 30 .000'i bul
mazken (28.635) özellikle 1950'den sonra 
çevresine yeni ve düzenli karayollarıy
la bağlanması sanayi (ham maddesini ta
rımdan alan çeşitli sanayi) ve ticaret fa
aliyetlerinin canlanmasına paralel olarak 
hızla artmaya başladı. 1960'ta 60.000'e 
(59.675). 1980'de 1 OO.OOO'e (94165) yak
laştı. İlk defa 1985'te 1 OO.OOO'i geçen nü
fusu ( 127.0 12) 1997'de 200.000'i aşarak 
(201340) 2000 yılında 214.345'i buldu. 
Bu nüfusuyla Manisa, XXI. yüzyıla girer
ken İzmir ve Denizli 'den sonra Ege böl
gesinin üçüncü büyük şehri durumuna 
geldi. Nüfus artışıyla birlikte mekan üze
rindeki büyümesini de sürdüren şehir 
kuzeyde istasyona, batıda İzmir istika
metine doğru genişlemiştir. Bu gelişme 
şehre sonradan eklenen, cadde ve so
kakları birbirini dik olarak kesen yeni ke
simlerle dar ve dolambaçlı sokaklara sa
hip eski yerleşme alanlarının kolaylıkla 
birbirinden ayrılabileceği bir özellik taşı
maktadır. 

Manisa şehrinin merkez olduğu Mani
sa ili İzmir, Balıkesi r, Kütahya, Uşak, De
nizli ve Aydın illeriyle çevrilmiştir. Merkez 
ilçeden başka Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, 
Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç. 
Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saru
hanlı , Selendi , Soma ve Turgutlu adlı on 
beş ilçeye ayrılır. 13.096 km2 gen işliğin

deki Manisa ilinin sınırları içinde 2000 yılı 

Manisa 
Hükümet 

Konağı 

nüfus sayımına göre 1.260.169 kişi yaşı
yordu, nüfus yoğunluğu ise 96 idi. 

Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait 2002 
yılı istatistiklerine göre Manisa'da il ve 
ilçe merkezlerinde 385, kasabalarda 181 
ve köylerde 1 O 1 O olmak üzere toplam 
1 576 cami bulunmaktadır. İl merkezin
deki cami sayısı yetmiş ikidir. 
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!il FERiDUN EMECEN 

D MİMARİ. Lidyalılar. Persler. Make
donya ve Bergama krallıklarının yöneti
minde kaldıktan sonra Roma. Bizans im
paratorlukları dönemlerinde Batı Ana
dolu'nun önemli kalelerinden biri olan, 
Saruhanlılar ve Osmanlılar'ın önemli bir 
merkezi haline gelen Manisa sanat yö
nünden zengin bir potansiyele sahiptir. 
Bizans öncesine ait izler kaybolmuş. sa
dece Niobe Anıtı denilen, Yunan mitoloji
sindeki bahtsız annenin taşiaşmış silueti 
olduğu söylenen Sipil (Spylos) dağının ete
ğindeki kaya kalmıştır. Sipil dağında iç 

Manisa'da Sipil dağının eteğindeki Niobe Anıtı 

Manisa" dan bir görünüş 

kalenin doğu kısmındaki duvarlar Hele
nistik dönem kalesine ait olmalıdır. Ro
ma devrinde şehir doğuya düzenlenen se
ferlerin hareket noktasıydı. Bina ve tapı
nakları milattan sonra 17 yılındaki dep
remde yıkılınca İmparator Tiberius şehri 
imar ettirmiştir. Bizans döneminde Hıris
tiyanlığın benimsendiği ilk şehirlerden 
biri olan Manisa kısa sürede piskoposluk 
merkezi haline gelmiştir. Laskarisler za
manında darphane ve hazinenin bulun
duğu. ekonomik ve stratejik yönden 
önemli bir merkez olmuştur. Bu dönem
den günümüze ulaşabilen Bizans istihka
mı dağın eteğindeki dış kale ile Akrepo
lis'teki iç kaledir (Sandıkkale). 1313'te Sa
ruhanlılar'ın kaleyi onararak kullandığı, 
XV. yüzyıldan sonra şehrin sur dışına taş
tığı. Osmanlılar devrinde yine onarım 
gördüğü , XVI. yüzyıl sonlarında kalede 
mahkumların tutulduğu bilinir. XVII. yüz
yılda iç kale küçük bir yerleşme durumun
da olup aşağı kale haraptır. XVIII. yüzyıl
dan itibaren terkedilen kale harap ol
muştur. lll. loannes Vatatzes zamanında 
( 1222-1254) şehre büyük bir manastır ya
pılmıştı. Ayrıca Akbaldır deresinde bir su 
yolunun izleri görülür. Türk dönemi yapı
larında devşirme olarak kullanılan parça
ların başlıcaları ulucami ve medresesinin 
avlusundaki sütun başlıklarıyla gövdele
ri, İlyas Bey Mescidi'nin son cemaat ye
rindeki sütun başlığı. Revak Sultan Tür
besi'nin güney duvarındaki örgü motifli 
döşeme parçası, İvaz Paşa Camii'nin son 
cemaat yeri sütun başlıkları. pencere sö
veleri, duvar dolgularıyla Manisa Müze
si'ndeki parçalardır. Şehrin tarihi eser 
zenginliğini Saruhanlılar ve Osmanlılar 
zamanında yapılmış binalar teşkil eder. 

Külliyeler_ Manisa'nın en eski külliyesi 
Saruhanlılar devrinde İshak Çelebi'nin 

MANiSA 

Emet b. Osman'a yaptırdığı Manisa Ulu 
Camii Külliyesi'dir (bk. ULUCAMİ). Cami, 
medrese. türbe, hamam ve çeşmeden 
oluşan külliyede cami ve medrese 780 
( 1378-79) tarihlidir. İshak Çelebi'nin tür
besi medrese avlusunun kuzeyinde yer 
alır. Caminin kuzeydoğusundaki hamam 
ise haraptır (b k. ÇUKUR HAMAM) Külliye 
imaret, mektep ve çeşmeyle bütünleni
yordu. Kapının köşesindeki saat kulesi 
XVII. yüzyılda yapılmıştır. Mevlevihane 
imaret olarak inşa edilmiş, sonraları fonk
siyonu değiştirilmiş olmalıdır (bk. MANİ

SA MEVLEVİHANESİ). Hatuniye Külliyesi 
896 (1490-91) tarihlidir. Cami, medrese. 
imaret ve mektepten oluşan külliyeden 
günümüze yalnız cami ve mektep ulaşa
bilmiştir (b k HATUNİYE KÜLLİYESİ). H af
sa Sultan Külliyesi'nin mimarı Acem Ali
si' dir. Cami, medrese, imaret, mektep. 
darüşşifi'ı ve hankahtan oluşan bu külliye 
929'da (1523) inşa edilmiştir. Külliyeye 
Kanuni Sultan Süleyman tarafından 945-
946' da ( 1538-1539) darüşşifa ve hamam 
eklenmiştir (bk. HAFSA SULTAN KÜLLİYE
Sİ). Hüsrev Ağa'nın cami ve hamamdan 
oluşan külliyesinin cami kısmının inşa ta
rihi kubbe aleminde 962 (1554-55) olarak 
kayıtlıdır. Kare planlı hariminin üzerini se
kizgen kasnaklı basık bir ku b be örter. Ka
ba taş ve tuğla almaşık örgülü duvarları, 
mermer söveli, alınlıkları sivri kemerli, al
çı şebekeli pencereleri vardır. Hamamın 
inşa tarihi 966'dır (1558-59). Giriş cephe
si sivri kemerli yan yana üç derin eyvan 
şeklinde düzenlenmiş, bunlardan orta
dakinden bir kapıyla soyunmalığa geçiş 
verilmiştir. Bu bölüm sekizgen kasnaklı 
ve ortası aydınlık fenerli kubbeyle örtül
müştür. Sıcaklık ve halvetleri küçük kub
beli, dikdörtgen planlı hazne ve külham 
meyilli çatıyla örtülüdür. M uradiye Külli-
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