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FERiDUN EMECEN

D MİMARİ. Lidyalılar. Persler. Makedonya ve Bergama krallıklarının yönetiminde kaldıktan sonra Roma. Bizans imparatorlukları dönemlerinde Batı Anadolu'nun önemli kalelerinden biri olan,
Saruhanlılar ve Osmanlılar'ın önemli bir
merkezi haline gelen Manisa sanat yönünden zengin bir potansiyele sahiptir.
Bizans öncesine ait izler kaybolmuş. sadece Niobe Anıtı denilen, Yunan mitolojisindeki bahtsız annenin taşiaşmış silueti
olduğu söylenen Sipil (Spylos) dağının eteğindeki kaya kalmıştır. Sipil dağında iç

Manisa'da Sipil dağının eteğindeki Niobe Anıtı

Manisa" dan bir görünüş

kalenin doğu kısmındaki duvarlar Helenistik dönem kalesine ait olmalıdır. Roma devrinde şehir doğuya düzenlenen seferlerin hareket noktasıydı. Bina ve tapı
nakları milattan sonra 17 yılındaki depremde yıkılınca İmparator Tiberius şehri
imar ettirmiştir. Bizans döneminde Hıris
tiyanlığın benimsendiği ilk şehirlerden
biri olan Manisa kısa sürede piskoposluk
merkezi haline gelmiştir. Laskarisler zamanında darphane ve hazinenin bulunduğu. ekonomik ve stratejik yönden
önemli bir merkez olmuştur. Bu dönemden günümüze ulaşabilen Bizans istihkamı dağın eteğindeki d ış kale ile Akrepolis'teki iç kaledir (Sandıkkale). 1313'te Saruhanlılar'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. yüzyılda iç kale küçük bir yerleşme durumunda olup aşağı kale haraptır. XVIII. yüzyıl
dan itibaren terkedilen kale harap olmuştur. lll. loannes Vatatzes zamanında
( 1222-1254) şehre büyük bir manastır yapılmıştı. Ayrıca Akbaldır deresinde bir su
yolunun izleri görülür. Türk dönemi yapı
larında devşirme olarak kullanılan parçaların başlıcaları ulucami ve medresesinin
avlusundaki sütun başlıklarıyla gövdeleri, İlyas Bey Mescidi'nin son cemaat yerindeki sütun başlığı. Revak Sultan Türbesi'nin güney duvarındaki örgü motifli
döşeme parçası, İvaz Paşa Camii'nin son
cemaat yeri sütun başlıkları. pencere söveleri, duvar dolgularıyla Manisa Müzesi'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

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 türbesi medrese avlusunun kuzeyinde yer
alır. Caminin kuzeydoğusundaki hamam
ise haraptır (b k. ÇUKUR HAMAM) Külliye
imaret, mektep ve çeşmeyle bütünleniyordu. Kapının köşesindeki saat kulesi
XVII. yüzyılda yapılmıştır. Mevlevihane
imaret olarak inşa edilmiş, sonraları fonksiyonu 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). Hafsa Sultan Külliyesi'nin mimarı Acem Alisi' dir. Cami, medrese, imaret, mektep.
darüşşifi'ı ve hankahtan oluşan bu külliye
929'da (1523) inşa edilmiştir. Külliyeye
Kanuni Sultan Süleyman tarafından 945946' da ( 1538-1539) darüşşifa ve hamam
eklenmiştir (bk. HAFSA SULTAN KÜLLİYE
Sİ). Hüsrev Ağa'nın cami ve hamamdan
oluşan külliyesinin cami kısmının inşa tarihi kubbe aleminde 962 (1554-55) olarak
kayıtlıdır. Kare planlı hariminin üzerini sekizgen kasnaklı basık bir ku bbe örter. Kaba taş ve tuğla almaşık örgülü duvarları,
mermer söveli, alınlıkları sivri kemerli, alçı şebekeli pencereleri vardır. Hamamın
inşa tarihi 966'dır (1558-59). Giriş cephesi sivri kemerli yan yana üç derin eyvan
şeklinde düzenlenmiş, bunlardan ortadakinden bir kapıyla soyunmalığa geçiş
verilmiştir. Bu bölüm sekizgen kasnaklı
ve ortası aydınlık fenerli kubbeyle örtülmüştür. Sıcaklık ve halvetleri küçük kubbeli, dikdörtgen planlı hazne ve külham
meyilli çatıyla örtülüdür. Muradiye Külli-
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yesi lll. Murad tarafından yaptırılmıştır.
991 'de (1583) inşasına başlanan cami
994'te (1586) tamamlanmış, külliyenin
yapımı1001'de (1592-93) bitirilmiştir (bk.
MUAADİYE KÜLLİYESİ). Timurtaş Paşaoğ

lu Ali Bey'in 831'de (1427-28) inşa ettirdiği Ali Bey Camii ve imareti 978'deki
(1570-71) tadilatla cuma namazı kılınma
sına uygun hale getirilmiş, son onarımı
1978'de yapılmıştır. Cami zaviye planlı,
üzeri alaturka kiremit kaplı çatıyla örtülüdür. Minaresi mihrap duvarına bitişiktir.
Çaşniglr Sinan Bey Camii 879'da (1474)
yaptırılmıştır. Kesme taştan inşa edilen
yapının harimi enine dikdörtgen planlı
dır. Mihrap önünde iki sütunla duvarlara
oturan 9,5 m. çapındaki bir kubbe ve bunun iki yanında elips şeklindeki ikişer ku bbey! e örtülüdür. Son cemaat yeri ortada
iki kubbe ve yanlarda aynalı tonoz örtüleriyle dört bölümlüdür. Minaresi doğuda,
camiye bu yönden bitişik kütüphane ile
cami arasındadır. Kütüphane kare planlı, sekizgen kasnağa oturan kubbeyle örtülü, kuzey cephesinde yuvarlak kemerli, üzeri üç kubbeli bir revaka sahiptir.
Cami gördüğü onarımlarla Fatih Sultan
Mehmed devri özelliklerini kaybetmiştir.
Attar Hoca Camii Kurtuluş Savaşı yılla
rında yanınca 1926'da eskisinden farklı
biçimde yapılmış, son tamirlerde de şim
diki şeklini almıştır. 889 (1484) tarihli
İvaz Paşa Camii harimi sekizgen kasnaklı
orta kubbe ve iki yanında ikişer kubbe ile
örtülü, son cemaat revakl dört bölümlü
bir yapıdır (bk. İVAZ PAŞA CAMii). inşa
tarihinin ebcedle 977 ( 1569-70) olduğu
anlaşılan Hacı Mehmed Bey'in yaptırdığı
Lala Paşa Camii kesme taştan olup aralarda hatıllar halinde tuğla kullanılmış,
harimi kalın duvarlara oturan bir ku b beyle örtülmüştür. Bütün kenarlarında birer
pencere bulunan sekizgen kasnaklı kubbesi pandantiflidir. Son cemaat yeri beş
sütunun taşıdığı sivri kemerli ve dört
kubbelidir. Perhad Ağa'nın 979'da (157172) inşa ettirdiği Alaybey Camii enlemesine dökdörtgen planlı, üzeri kiremit kaplı
çatıya sahip bir yapıdır. Kurtuluş Savaşı'n
da yanınca yerine bugünkü cami yapıl
mıştır. Aslı XV. yüzyıla ait olan, fakat geçirdiği yangından sonra 1894'te yerine
yenisi inşa edilen Derviş Ali Camii de bir
önceki yapının plan ve mimari özelliklerini gösterir. 1059 ( 1649) tarihli Serabad
Camii kırma çatılı bir yapıysa da esası
kubbeli olmalıdır. Geometrik desenli tuğ
la örgülü minaresi dışında mimari özelliklerini yitirmiştir. Defterdar Mahmud
Efendi'nin yaptırdığı Arpaalanı Camii de
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özgün mimarisini kaybetmiştir. Enine
dikdörtgen planlı harimi düz bir çatıyla
örtülüdür. Mihrabının iki yanında dairevi
pencereler bulunur. Sekiz destekli son
cemaat yerine iki yandan merdivenlerle
ulaşılır. Velioğlu Camii de (Hacı Mahmud
Camii) enlemesine dikdörtgen planlı, ahşap çatılı bir yapıdır. Dört sütunla bağ
lantılı sivri kemerli son cemaat revaklnın
üzerini düz bir çatı örter. 25 Cemaziyelevvel1204 (1 OŞubat 1790) tarihli vakfiyesinden anlaşıldığına göre yıkılan bir yapının
yerine Hacı Mehmed Ağa'nın inşa ettirdiği Mütesellim Camii'nin bitişiğinde dershane, on iki hücreli medrese ve çeşme
bulunuyordu. XIX. yüzyıla ait Karaosmanoğlu Yetim Ahmed Ağa'nın yaptırdığı cami de yok olmuştur.
Mescidler. Manisa'da Saruhanlılar döneminin en eski yapısı olan İlyas Bey Mescidi, kıtabesinden anlaşıldığına göre 764
yılı Cemaziyelewel başlarında (Şubat 1363
ortaları) yapılmıştır (bk. İLYAS BEY MESCİDİ). Sur içindeki Hacet Mescidi de Saruhanlılar dönemine aittir. Kare planlı yapının üzerini geçişleri Türk üçgenleriyle
sağlanmış bir kubbenin örtlüğü anlaşı
lır. Haki Baba Mescidi'nin beden duvarlarıyla minaresi tamamen yenilenmiştir.
Gülgün Hatun Hamarnı'nın yanındaki
mescid de yıkılarak yerine yeni bir cami
yapılmıştır. Ortadan kalkan Kirdeci Mescidi, Manisa Müzesi'ndeki kitabesine göre 795'te (1393) İbrahimoğlu İsmail tarafından yaptırılmıştır. Saruhanlılar devrine ait Gürhane Mescidi'nin yeri ve yapım
tarihi bilinmemektedir. Manisa'da Osmanlı dönemine ait tarihi bilinen en eski mescid Göktaşlı Mescidi'dir. 899'da
(1493-94) inşa edilen yapı1040'ta (163031) cami haline getirilmiştir. Kare planlı
yapı sekizgen kasnaklı. alaturka kiremit
kaplı basık bir kubbe ile örtülüdür. Yük-
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sek kürsülü minaresi batı cephesine bitişiktir. İbrahim Çelebi'nin yaptırdığı mescid
ve medrese cümle kapısı üzerindeki kitabeye göre 956 (1549) tarihlidir (bk. İB
RAHiM ÇELEBİ CAMii) . Molla Şaban Camii ve Mektebi XVI. yüzyıla aittir. Cami
1964'te yıktırılmıştır, mektep ise harap
durumdadır. Yapı dikdörtgen planlı olup
kare planlı iki odacığın üzerini sekizgen
kasnaklı ve tromplu birer kubbe örter. inşa tarihi bilinmeyen Taşçılar Mescidi sekizgen kasnaklı, pandantifli yayvan bir
kubbeyle örtülü, kare planlı bir yapıdır.
Ayn Ali Mescidi üç kubbeli son cemaat
yeri, sekizgen kasnaklı tek kubbeli harimiyle taş ve tuğladan inşa edilmiş bir yapıdır. Mihrabı kaval silmeli ve barak üslübunda bitkisel süslemelerle taçlandırıl
mıştır. Nişancı Paşa Mescidi enlemesine
dikdörtgen planlı bir yapıdır. Yuvarlak kemerli pencerelerinde ve kapıda empire
üslübu özellikleri görülür. Hacı Yahya
Mescidi879'da (1474) yaptırılmıştır. Kesme taş ve tuğla ile inşa edilen yapı kare
planlı, tek kubbelidir. Sekizgen kubbe
kasnağında alçı şebekeli pencereler yer
alır. Son cemaat yeri üç kubbeyle örtülmüştür. Emir Çavuş Mescidi dikdörtgen
planlı, meyilli çatıyla örtülü küçük bir yapıdır. XIX. yüzyıl sonlarındaki onarımla
özgün şeklini yitiren mescidin kuzeybatı
köşesinde bodur gövdeli minare bulunur.
Çatal mescid tek kubbeli, kare planlı basit bir yapıdır.
Mektep ve Medreseler. Şehzadeler şeh
olduğundan Manisa'nın eğitimle ilgili
yapıları çoktur. Külliyelerin parçası durumundakiler hariç şehirde mevcut en eski
ve abidevi medrese Sinan Bey'in XV. yüzyılda yaptırdığı binadır. Ortasında kare
şeklinde revaklı avlusu bulunan medresenin kapısı kuzey cephesinin ortasında yer
almaktadır. Avlunun doğu ve batı kanatri
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kubbeyle örtülü iki bölümden oluşur. Kaba taş ve tuğla ile inşa edilen binanın
kubbe eteğinde üç sıra kirpi saçak kullanılmıştır. Veysi Çelebi'nin XVI. yüzyılda
yaptırdığı Çapraz-ı Sagir Mektebi önceki
mekteplerin planlarını tekrarlamakta olup
gördüğü tamiratlarla mimari kimliğini
yitirmiştir. XVII. yüzyılın Manisa kadıla
rından Molla Şaban'ın inşa ettirdiği cami
yola gitmiş, yakınındaki sıbyan mektebi
harap vaziyette günümüze ulaşmıştır.
Enine dikdörtgen planlı ve üzeri sekizgen
kasnaklı iki kubbeyle örtülü yapı moloz
taş ve tuğla ile inşa edilmiştir. XVIII. yüzyıla ait Hacı Mustafa Ağa Sıbyan Mektebi
enine dikdörtgen planlı bir yapıdır. Üzeri
aynalı tonoz örtülü hazırlık mekanı ve buna bir kapıyla bağlı kubbeli dershaneden

vakvak Tekkesi- Türbesi-Manisa

oluşur.

Manisa'da Lala Pasa Camii

larında beşerden

on derslik yer alır. Kapı
ana eyvan şeklindeki mescid-dershane kare planlı ve üzeri tromplu bir kubbeyle örtülüdür. Sekizgen kasnaktan kubbeye geçiş stalaktitlerle sağ
lanmıştır. Merdivenle çıkılan mescidin
mihrabı mukarnas kavsaralıdır. Dersliklerin üzeri kubbelerle, revaklarsa çapraz
tonozlarla örtülmüştür. Avludaki sütun
başlıklarının bir kısmı Bizans yapılarından
devşirilmiştir. Binanın inşaatında kesme
taş ve tuğla kullanılmıştır. Saçaklarında
iki sıra testere dişi görülmektedir. Veled
Bey'in XV. yüzyılda inşa ettirdiği Hindistani Medresesi kare planlıdır ve sekizgen
kasnaklı kubbeye sahiptir. Güney duvarında mihrap, karşısındaki duvarda kapı
yer alır. Yapı kaba taştan inşa edilmiştir.
Yakub Ağa Sıbyan Mektebi'ni (Kurşunlu
Mektep) Kızlarağası Yakub Ağa 980'de
( 1572-73) yaptırmıştır. Enine dikdörtgen
planlı yapının kapısı sivri kemerli bir açık
lık halindedir. Kesme taş ve tuğladan kaliteli duvar işçiliğine sahiptir. Kapı ve pencerelere nöbetieşe kırmızı ve beyaz yontma taşlar yerleştirilmiştir. Üzeri sekizgen
kasnaklı ve tromplu iki kubbeyle örtülüdür. Ferhad Ağa Sıbyan Mektebi, Fahrünnisa Dilşikar Hatun tarafından kocası Ferhad Ağa'nın yaptırdığı camiye bitişik olarak inşa edilmiştir. Yapı sivri kemerle birbirine bağlanan, üzeri birer pandantifli
nın karşısında

Kütüphaneler. Şehrin müstakil kütüphanelerinden Çaşnigir Camii yanındaki,
Karaosmanoğlu Hacı Eyüb Ağa tarafından inşa edilen Çaşnigir Kütüphanesi
1247 (1831-32) tarihlidir. Önünde üç birimli revakl olan yapı kare planlı ve üzeri
sekizgen kasnaklı basık bir kubbeyle örtülüdür. Camiye bitişik bir başka kütüphane yine Karaosmanoğulları'ndan Hacı
Osman Ağa'nın Nişancı Paşa Kütüphanesi idi. 1203 ( 1789) tarihli yapı altıgen
planlı, kubbeli küçük bir yapıydı. Çatalcami bitişiğindeki kütüphane ise camiye
eklenmiştir. Sekizgen planlı , kubbeli, kesme taştan inşa edilen Demirci Mahmud
Çelebi Kütüphanesi 1279 ( 1862-63) tarihlidir.
Tekkeler. XIV. yüzyıla ait Vakvak Thkkesi-Türbesi kesme taş ve tuğladan yapıl
mış kare planlı bir yapıdır. Doğu cephesi
satıhtan taşkın, yüksek taç kapısıyla belirginleştirilmiştir. Sekizgen şekilli kubbe
kasnağına pandantifler aracılığıyla geçiş
sağlanmış. üzerine basık piramidal kub-

be

oturtulmuştur. Hacı

Hüseyin'in XVI.
Kabak Tekkesi kare planlı . üzerinde kasnaklı kubbe bulunan küçük bir yapıdır. Kubbeye geçişler
tromplarla sağlanmış. sekizgen kasnağın
üstüne alaturka kiremit örtülü basık kubbe yerleştirilmiştir. Yapı düzgün kesme
taş. kaba taş ve tuğla ile inşa edilmiştir.
Çatı hizası ve kubbe eteğinde iki sıra kirpi saçak çepeçevre dolanır. İbrahim Seydi'nin XVII. yüzyılda yaptırdığı Seyyid Hoca Tekkesi harap durumdadır. Kare planlı
yapıyı sekizgen kasnaklı, tromplu basık
bir kubbe örter. Kapısı batı cephesinde
asimetrik bir yerde olup bu cephedeki
kemer izleri iki kubbeli bir revakın varlı
ğına işaret eder. Yapımında kesme taş .
moloz taş. tuğla ve devşirme malzeme
kullanılmıştır. Mihrap duvarı yıkıldığından
orüinal şeklini yitiren, aslı Rifai Tekkesi

yüzyılda inşa ettirdiği

Manisa
Sinan Bey
Medresesi'nin
avlusu
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Efendi Türbesi kare planlı bir yapıdır. Üzerini pandantifli, basık bir kubbe örter.
XVII. yüzyıla ait olan yapı moloz taştan inşa edilmiş olup kapısı doğu cephesindedir. Kare planlı ve tek kubbeli bir başka
türbe Tezveren Dede Türbesi 'dir. Bat ı
cephesinde kapısı yer almakta olup pencereleri örülerek kapatılm ı ştır. Hüsrev
Ağa Camii haziresinde anonim bir aç ı k
türbe bulunur. Altıgen gövdeli, kenarlarında sivri kemerli açıklıklar olan türbenin üzerini kiremit kaplı basık bir kubbe
örter. Kemer ayakları kesme taştan , diğer kısımları kesme taş. mo laz taş ve tuğ
ladan yapılmış olan bina 1024 ( 1615) tarih !id ir. Manisa'da bazı hazirelerde eski
mezar taşları bulunmaktadır. Bunlardan
tepeliklerinde naturistik dekor içinde
cami tasvirleri olan mezar taşları böl ge~
sel bir karakteri yansıtır.

Kabak Tekkesi ile Seyyid Hoca Tekkesi-Manisa

Be desten ve Hanla r . Rum Mehmed Pa~
şa

olan mescidin, girişi dışarıdan sağlanan
kafesli bir kadınlar mahfeli vardır. Üzeri meyilli ve alaturka kiremit kaplı bir çatıyla örtülüdür. Mescidin batı kısmındaki
kare planlı türbede tekkenin banisi medfund ur. Hacı Mehmed Efendi'nin yaptırdı
ğı Nakşibendi Tekkesi hakkında fazla bilgi yoktur. Günümüze ulaşmayan yapı
XVIII. yüzyıl sonlarına ait olmalıdır.
Türbeler. Muradiye Camii'nin batısın
daki meydanda bulunan türbenin Saruhan Bey'e ait olduğu ve 746'da (134546) yapıldığı kabul edilir. Kaba taş ve tuğ
la ile inşa edilen yapı dikdörtgen planlı dır.
Kapısı kuzey cephesindeki geniş ve yüksek sağır niş içinde yer almakta, bunun
iki yanında birer küçük pencere bulunmaktadır. Yapının batı ve güney duvarlarındaki pencereler son ananmda açılmış
tır. Sandukalı mekanın üzerini bir kubbe
örtmektedir. Geçişleri Türk üçgenleriyle
sağlanan kubbenin altındaki ziyaret mekanına tonozlu bir koridorla geçilir. Yapı 
. nın kuzeydoğu köşesindeki izler bu türbeyle tekke veya mescidin bağlantılı olabileceği hususunda fikir verir. Yedi Kızlar
Türbesi (XIV. yüzyıl) dikdörtgen planlı , kaba taş ve tuğladan inşa edilmiştir. Yüksek kemerli sağır bir n iş halindeki giriş
cephesinin ortasında kapıyla üzerinde küçük bir pencere yer alır. Dört cephede de
birer pencere bulunur. Yapının içi, enine
uzanan tonoz örtülü mekanın ardından
yedi sandukanın yer aldığı .' üzeri ku b beyle örtülü bölümden meydana gelir. Revak
Sultan Türbesi, düzgün ·taş Ve tuğladan
kaliteli bir işçilikle inşa edilmiş olup tarihi belli değild ir. Horasan pirlerinden olan
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Revak Sultan Halvetl şeyhidir. Türbenin
çevresinde müridierinin mezarları bulunmaktadır. Yapı kare planlı olup kuzeydeki
giriş cephesi yuvarlak kemerli sağır bir
n iş halindedir. Küçük kemerli köşe bingileriyle sekizgene dönüşen yapının üzeri
yüksek sekizgen piramidal kubbelidir.
içinde üç adet sanduka bulunmaktadır.
Yirmiiki Sultanlar Türbesi kesme taştan
yapılmış olup sekizgen planlıdır. Kuzey
cephesindeki taçkapı mukarnaslı kavsaralıdır. Diğer cephelerde altlı üstlü pencereler yer almakta olup üzeri kubbeyle örtülüdür. Ayn Ali Türbesi altıgen p l anlı , üstü kubbeyle örtülü bölümle buna güneyden bitişik, meyilli çatıyla örtülü giriş mekanından ibarettir. Şeyh Terzi Ahmed

Yedi

K ı zlarTürbesi. ile

Revak Sultan Türbesi- Manisa

Bedesteni kuzey-güney doğr u ltusun
da dikdörtgen p lanlı bir yap ı dır. 42 m.
uzun l uğun d aki binanın üzeri kır ma çatıy
la örtülüdür. Dört cephesinde birer kapısı
bulunan yapı taş ve tuğla duvar işçiliğ i ne
sahiptir. Hatuniye Külliyesi'nin parças ı
olarak değerlend irilen (Yüksel, s. 340341) Kurşunl u Han iki katlı, revakl ı aviulu
bir yapıdır (b k. KURŞUNLU HAN). Karaosmanoğulları ' na izafe edilen Yeni Han XIX.
yüzyıla aittir. Bugün asli işlevini koruyan
bu han enine dikdörtgen planlı, ortasın
da avlu bulunan iki katlı bir binadır. Güney cephesinde yer alan kapın ın sol kıs
mındaki taş merdivenle üst kata çıkış
sağlanır. Yapı kesme taş . moloz taş ve
tuğla duvar işçiliği gösterir. Manisa'da Karaosmanoğulları ' na ait, günümüze u l aş -

MAN iSA
mamış. Hacı

Mustafa Ağa. Hacı Ataullah
Pulat Mehmed Ağa ve Ha c ı Osman Ağa hanlarının olduğu bilinir. Arkeolajik çalışmalarda içinde çok sayıda sikke bulunduğundan darphane olduğu kabul edilen bina XIV. yüzyılın ikinci yarısı
na tarihlenir. Kare planlı. üzeri kubbeyle
örtülü. iki katlı yapının alt katı üzeri sivri
beşik tonozlu iki mekandan oluşmakta
dır. Üst katın ön cephesinde iki pencere
bulunmakta, kapısına batıdaki taş merdivenle ulaşılmaktadır.

Ağa, Hacı

Hamamlar. Mahalle hamam larında n
dönemine ait GülgCın Hatun
Hamarnı sıcaklık bölümü haçvari plan lı ,
dört köşesinde halvetleri bulunan klasik
tipte bir yapıdır. Bir bölümü yı kık olan soyu nmalık kısmı aydınlık fenerli büyük bir
kubbeye sahipti. Buradan geçitle ulaşılan
kubbeli ılıklık bir yandan usturalığa , diğer kapıyla sıcaklığa açılır. XV. yüzyıla ait
Alaca Hamam çifte hamam olarak düzenlenmiştir. Soyunmalığı kare planlı olup
üzeri kubbe ile örtülüdür. Tono z örtülü
küçük ılıklık. ortasında bir göbek taşı bulunan sıcaklık. güneyinde simetrik planlı
halvetler ve su haznesinden oluşmakta
dır. Darüssaade ağ ası Yakut Ağa'nın yaptırdığı. Cumhuriyet Hamarnı denilen yapı
982 (1574) yılına ait bir çifte hamamdır.
Soyunmalıkları kare planlı ve ortaları şa
dırvanlı. sıcaklıkları ise kubbe ve tonozlarla örtülüdür. ivaz Paşa Vakfı Karaköy
Hamamı, Bizans başlıklı üç sütuna dayanan sivri kemerleriyle revaklı bir giriş cephesine sahiptir. Kemer aralarında zarif
desenli tuğla süslemeler bulunur. Sekizgen kasnaklı, aydınlık fenerli, tromplu
büyük bir kubbeyle örtülü soyunmalığın
ardında ılıklık ve sıcaklık yer alır.
Saruhanlılar

XV.

yüzyılın ortalarına

ait Alaca Hamam- Manisa

Manisa'da Alaybeyi Camii haziresi nde, tepelik k ı s mı cami tasvirli mezar taslarından biri ile darphane denilen bina

Çeşmeler.

Evliya Çelebi'nin şehirde ol3000 çeşmeden çok azı
günümüze kadar gelebilmiştir. Kitabeli
en eski çeşme 995 (1587) tarihli Pir Nefes Çeşmesi'dir. Arpaalanı Camii'nin köşesindeki bu çeşme kesme taştan yapıl
mıştır. Sivri kemerli bir niş içinde mermer ayna taşıyla üzerinde kitabe yer alır.
1176 (1762-63) tarihli Derviş Hasan Çeş
mesi, Yerhasanlar Camii'nin haz'ire duvarına komşudur. Altı satırlık kitabesi ve
ayna taşı sivri kemerli niş içine alınmış
tır. 1205 ( 1790-9 1) tarihli Karaosmanoğ
lu Hacı Pulat Mehmed Ağa Çeşmesi çift
cephelidir. Kübik gövdesinin üzerinde küçük bir ku bbe bulunur. Cepheleri mermer
kap lamalı olup çifte porfir sütunçelerin
taşıdığı atnalı kemerin çevresinde taş
süslemeler vardır. 1214 (1799) tarihli
Taşçılar Mescidi Çeşmesi, Çarşı Camii'nin
duvarına bitişik olarak yapılmıştır. Kemeri içinde bitkisel bezerneler ve ibrikmaşrapa tasviri olan kabartmalar görülür. Süleyman Paşa ' nın 1224'te ( 1809)
yaptırdığı empire çeşme yuvarlak kemerli
üç sağır niş ve arkasındaki hazneden ibarettir. Süleyman Paşa'nın Manisa'daki diğer çeşmesi Molla Şaban Mescidi duvarına
bitişikti. önceki çeşmeyle aynı kaynaktan
beslenen ve kitabe metni diğerinin aynı
olan bu çeşme günümüze ulaşmamıştır.
Vakvak Tekkesi'ne bitişik çeşme şehrin
günümüze gelen en eski çeşmesi olmalı
dır. Tek kemerli basit çeşmelerden bazı
ları Ulucami. Dokur, Derdiler, Serabad, Lala Paşa Camii. Dere Mahallesi ve Mısıroğ
lu çeşmeleridir. XV. yüzyıla ait Kaval Çeş
me ayna taşına gömülü payeciklerle bar ak tarzda yenilenmiştir. Muradiye Külliduğunu bildirdiği

yesi çeşmeleri klasik tarzdadır. Dereboyu'ndaki Anonim Çeşme ve Saat Kulesi
önündeki çeşmenin ayna taşlarında zarif
süslemeler görülür. Bedesten kapısı yanındaki çeşme Batı zevkini yansıtır. Saruhan Bey parkının ortasında yekpare mermerden yapılmış selsebilli çeşme ise XIX.
yüzyıl sonlarının özelliklerini taşır. Çaşni
g'ir Camii'nin abctest muslukları üzerindeki 1328 (191 O) tarihli kitabeden Karaosmanoğlu Hacı Mahmud Bey'in eşi Cemile Hanım'ın Manisa'da bir sebil yaptır
dığı anlaşılır. Karaosman oğulları'ndan Hacı Osman Ağa'nın Nişancı Paşa mahallesindeki sakağına ve hanının içine birer
çeşme inşa ettirdiği vakfıyelerinden anlaşılmaktadır. Hacı Ahmed Ağa'nın eşi Zeliha Hanım 'ın 1338 ( 1919-20) tarihli vakfıyesinde buzatın Manisa'da bir sebil yaptırdığı kayıtlıdır.

Diğer Yapılar. Saray-ı Amire şehrin kuzey kısmındaki düzlükte elli altı dönümlük alanı kaplıyordu. ll. Murad devrinde
849'da (1445) inşa edilen saray Fatih Sultan Mehmed döneminde genişletilmiştir.
Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde anlatılan bu saray (IX, 76) Hasan Paşa'nın
Şernailname-i AI-i Osman adlı eserinin
şehir tasvirinde de (TSMK, lll. Ahmed, nr.
3592, vr. ı ob-11 ') görülür. Revaklı avlusu,
köşkleri. kuleleri ve hamam, havuz. çeş
meden oluşan saray lll. Mehmed devrinden sonra önemini yitirmiş, gördüğü
onarımlarla Kurtuluş Savaşı yıllarına kadar gelmiş. savaş esnasında ahşap kı
sımları yanmış. kagir kısımlarıysa harap
olmuştur. Daha sonra yerine halkevi binası yapılmıştır. Yazlık saray Bozdağ'ın
üzerindeydi. Şehzade Korkut'un XVI. yüz-
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MANiSA
yıl başında inşa ettirdiği sarayın

yeri ise

bilinmemektedir.
Manisa, Saruhanlılar döneminde doğu
ovaya doğru, Osmanlılar devrinde ise kuzey- güney yön ünde
gelişme göstermiştir. Böylece değ i şik
yerlere inşa edilen yapıların etrafı iki katlı
evlerle dolmuştur. Tournefort ve Allom'un
gravürleri XVIII. yüzyılın başlarında ve
XIX. yüzyılda Manisa'nın bu manzarasını
yansıtır. XVII. yüzyıl Manisa'sını Evliya Çelebi şöyle an l atır " ... 6660 kadar güzel
evden meydana gelmiş, tamamı altmış
mahalledir. Büyük saraylarla süslü şehir
baştan başa kiremitlerle örtülü, güzel ve
temiz, altlı üstlü iki katlı evlerle hoş görünüşlüdür. Bunlar birbiri üzerine kale
dağına yapılmış hanelerdir. Yüzleri baş
tan başa pencere ve balkon olan bu evler
kuzey taraftaki ovaya, Gediz nehrine bakar. Bu ova bağ ve bostantarla ve reyhan.
gül gülistan marnur köylerle dolu, verimli
bir ovadır. Evlerin pencerelerinden bu ova
seyredilirken insan hayat bulur ... " Evliya
Çelebi kale içindeki bağ evlerinin sayısı
nın kırk-elli kadar olduğunu. aşağı şehre
göç edildiğinden evlerin bayındır olmadı
ğını belirtir (Seyahatname, IX. 69). Şehir
de bey konakları da bulunuyordu. Eski
kaynaklarda iki katlı kırk-elli odalı Hacı
Pulat Mehmed Ağa Konağı , Mütesellim
Konağı'nın yakınındaki Hacı Ahmed Ağa
Konağı, Hacı Ömer Ağa Konağı. Süleyman
Ağa Kon ağı, Ali Ağa Konağı ve Yetim Ahmed Ağa Konağı'nın adları geçer. Sipil dağının kuzey eteğinde ve ovada yoğunluk
gösteren ahşap ev ve konaklardan hiçbiri -Yunan işga l kuwetlerinin Manisa'nın
neredeyse bütününü yakmalarından dolayı- kalmamıştır. Manisa'da XIX. yüzyıl
sonu ve XX. yüzyıl başlarına ait kagir binalardan olan hükümet konağı Cumhuriyet döneminin gösterişli örn eklerindendir. 1924-192S'te Rüstem Bakoğlu'nun
yaptığı, enine gelişen dikdörtgen planlı
ve üç katlı yapının kuzeydeki ön cephesi.
iki yandan merdivenlerle ulaşılan sundurma ve bunun üzerindeki balkonla hareketlendirilmiştir. Vali konağı çift katlı
bir yapıdır. Ön cephesinde girişin her iki
yanındaki çokgen gövdeli kulevari çıkıntı
larla değişik bir stil gösterir. Türk neoklasiği üsiCıbundaki halk eğitimi binası iki
katlı bir yapıdır. Alt kat pencereleri sivri
kemerli, üst kat pencereleri dikdörtgen
olan yapının üzerini geniş saçaklı, meyilli
bir çatı örter. Aynı üsiGptaki Borsa Kahvesi tek katlı küçük bir bina olup geniş
sivri kemerterin hakim olduğu cephelerbatı doğrultusunda
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den birinin köşesi çeşme olarak düzenlenmiştir. Alim Efendi'nin evi olarak kabul edilen çift katlı binanın alt katı dükkaniara ayrılmış, üst katta sivri kemerli
pencereler ve balkontarla hareketli cepheler meydana getirilmiştir. Aynı üsiGpta Atatürk Bulvan'ndaki binalardan biri
otel olarak kullanılmaktadır , diğeri ise
boştur. Sade bir örnek olan bina tekel idaresi olarak hizmet vermektedir.
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