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SÛSENDİRÂZ VE BOZDAĞLAR YAYLAĞI
Prof.Dr. Enver KONUKÇU
Türkmenlerin veya yörüklerin, göçer evlilerin Batı Anadolu’ya doğru göçleri,
buralarda yerleşmeleri XI-XIV. Yüzyıllarda etkili bir şekilde meydana gelmiştir.
Yazıcızade Ali’ye göre Gediz, Büyük ve Küçük Menderes vadilerinde, bunların
çevrelerindeki yüksek dağlarda İl ve Uluslar yerleşik hayata geçmişler, ama bunu yaylak
ve kışlak olarak gerçekleştirmişlerdir. 1204 Haçlıları Konstantinopolis’i ele geçirince,
asil Rum aileler, yeni, bir başkent arayarak Nikeia’da Laskarislerin temelini atmışlardır.
1261‘e kadar ki, Batı Anadolu hadiselerinde Türk-Laskaris çatışmaları zaman zaman
oluşmuştur. Bundan dolayı aynı tarihçi, Laskarisleri kendi uyarlaması ile Leşkeri İli diye
kaydetmiştir. XIV. Yüz yılbaşlarında ise Karia, Ladia ve Mysia’da Rumlar gittikçe
güçlerini kaybettiklerinde, bu yerlerde Menteşeliler, Aydınlılar ve Saruhanlılar göze
çarpmaktadır.
Bu hanedan beyliklerin temellerinde her zaman Türkmenler rol oynamıştır. Sonra
da, beylerin gayretleri ile düzenli orduya geçilmiştir. Bahis konuşa edeceğimiz
Sûsendirâz, Saruhanlıların Bozdağlar ise Aydınoğullarının sınırları içindeydi. Her iki
yer birbirlerine yakındı. Bozdağlar, Küçük Menderes ile Gediz Nehirleri arasında,
Sûsendirâz da Gediz üstünde, Mağnisa (eski adıyla Magneseia ad Spylum)’nın
güneyindeki muhteşem manzaralı en yüksek tepenin eteklerindeydi. İbn Batuta, ElÖmerî, Trabzonlu Mehmed Âşık bin Ömer bin Bayezid (1555-1596?), Evliya Çelebi,
kısmen de Kâtip Çelebi her yaylağın kısa tanıtımlarını yapmışlardır. Ancak Mehmed
Âşık, bunlardan farklı olarak hem Manisa’nın, hem çevresinin ve Sûsendirâz’dan söz
etmektedir. Manisa’nın bu yüksek yaylası aynı zamanda Osmanlı şehzadelerinin ve ileri
gelenlerinin yaylası dururmdaydı. Eyyam-ı Bahur’da sıcaklar iyiyce bastırmadan
ahalinin ve Türkmenlerin ikinci büyük yaylası Bozdağıdır. İsmini arazi yapısından alan
dağ zinciri İzmir-Buldan arasında 180 km. uzunluğundadır. Lydia’nın Tmolos’u buranın
eski adıdır. En yüksek yeri Sardes harabesinin üzerinde göze çarpmaktadır. Bozdağlar
aynı zamanda XIV. Yüz yıl sonrası Aydınoğullarının sınırları içinde kalmakdadır.
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Kuzey eteğinde Alaşehir, Sard ve bazı küçük yerleşim yerleri vardır. Güneyde
ise Aydınoğullarının tarihi merkezi Birgi bulunmaktadır. Bu nedenle, El-Ömer’i ve İbn
Batuta dağın adını Cebel-i Birgi diye tanımlamaktadır. Bozdağların Mehmed Âşık ve
Evliya Çelebi tanıtımları, XVII. Yüzyıla kadar ki durumu ihtiva etmektedir.
Sûsendirâz’dan farkı ise buranın herkese açık olması şeyhler, hocalar ve tarikat
mensuplarının da yaşadığı, ilim irfan yaydığı yayladır. Vaktiyle Aydınoğullarının
önemli beylerinden Mehmed, zaman zaman bu yaylada toy düzenlemekte ve oğullarını
da Ayasulu, Tire ve İzmir’den davet etmekteydi. Sûsendiraz belirli topluma hitap
ederken, Bozdağlar, Uşak-İzmir, Muğla-Kayseri arasındaki Türkmenlere açıktı.
Beylikler arasındaki birliğin bu dağda tezâhür ettiği de biliniyor. Fatih Sultan Mehmed,
Âlemşah ve Kanûnî Sultan Süleyman şehzadelik zamanlarında daha çok Bozdağlara
çıkmakta, yaylamaktaydılar ki hatıraları günümüzde hala yaşamaktadır.
FATİH DÖNEMİ OSMANLI MEMLÜKLÜ MÜNASEBETLERİNİ
GERGİNLEŞMESİ YA DA HİCAZ SUYOLLARI MESELESİ
Prof.Dr. Mustafa GÜLER
Osmanlı Devleti ile Memlüklü Devleti Fatih dönemine kadar bir iki küçük mesele
dışında dostane münasebetler tesis etmişlerdir. Bu münasebetler ince ve iğneleyici
diplomatik usluba rağmen Fetih Sonrasında da sürmüştür.
İki devletin fiilen karşı karşıya gelmesinin temel amili Dulkadiroğluları meselesi
gibi görünse de aslında çatışmayı ateşleyen husus; 1458’de itibaren Hacca giden
Osmanlı Hacılarının İstanbul’a ulaşan bir kısmının yollarda ve hicazda yaşadıkları
sıkıntılara bir şekilde Sultan Mehmed’e iletmeleri olmuştur.
Sultan II: Mehmed Bu şikâyetler üzerine öncelikle Memlüklü sultanı ve Hicaz
emirine mektuplar yazmış, ancak gerekli tedbirlerin alınmadığı bilgisinin ertesi yıllarda
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kendisine ulaşması nedeniyle 1464 yılında sert ve amir bir uslupla Memlüklü sultanın
mektup yazarak Hac yollarında yaşanan sıkıntıları giderebileceğini, suyolların tamir için
ustalar gönderebileceğini bildirmiştir.
Hicaz ve Hac işlerine çok ehemmiyet veren Memlüklü Sultanı bu mektuptan son
derece rahatsız olmuştur. Netice itibarıyla bu hadise iki devlet arasındaki dostane
münasebetlerin sonlanmasına sebep olmuştur.
Biz tebliğimizde her iki devletin Hicaz ve Hac meselesine yaklaşımlarını ve
yukarıda zikretiğimiz hadisenin seracamını ve sonuçlarını detaylı olarak ele alacağız.
II. MEHMED ZAMANINDA MANİSA’DA VAKIFLAR: VÂKIF,
İMÂRET VE ŞEHİR
Prof. Dr. Mustafa ALKAN
II. Murad’ın oğlu Sultan II. Mehmed (Fâtih) 30 Mart 1432 tarihinde Edirne’de
doğdu. 1443 baharında lalaları Kassabzâde Mahmud ve Nişancı İbrâhim Bey ile birlikte
Edirne’den Manisa’ya vali olarak gönderilmiştir. Aynı yılın sonlarında ağabeyi Amasya
valisi Şehzade Alâeddin Ali Çelebi’nin vefatı üzerine tahtın tek vârisi kaldı. Tahttan
çekilmeyi planlayan Sultan II. Murad, 1444 yılı baharında oğlunu Manisa’dan Edirne’ye
getirtmiştir. Nitekim Sultan Murad, 12 Haziran 1444 tarihinde Macar kralı, Sırp despotu
ve Eflak prensinin elçileri ile Edirne’de yapılan Edirne-Segedin Barış antlaşmasından
hemen sonra padişahlıktan çekilerek tahtı oğluna bırakmıştır. II. Mehmed’in bu ilk
saltanatı 1446 Ağustos’una kadar sürmüştür. İç ve dış tehditler sebebiyle Sultan II.
Murad, 1446 Ağustosu’nda, Sadrazam Çandarlı Halil Paşa’nın ısrarı ve yeniçerilerin
yardımıyla tekrar tahta çıktı. Şehzâde Mehmed Han, lalaları Zağanos Mehmed Paşa ve
Şehâbeddin Paşa ile birlikte tekrar -hemen- Manisa’ya gönderildi. Fâtih’in Manisa
vâliliği, 1446 Ağustosu’ndan yeniden tahta çıktığı 19 Şubat 1451 tarihine kadar
sürmüştür. Şu halde II. Mehmed, şehzâdelik yıllarının beş buçuk yılını Manisa vâlisi
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olarak geçirmiştir. Bilindiği gibi Manisa, 1410 yılında Saruhanoğlu beyliğinin
Osmanlılara iltihakından, şehzâdelerin sancaklara gönderilmesi usulünün kaldırıldığı I.
Ahmed devrine kadar, yaklaşık iki asır, “Şehzâde Sancağı” merkezi olmuştur. Fâtih
Sultan Mehmed de Manisa’dan tahta çıkan padişahlardandır. Bu durumun Manisa
şehrinin imâr ve iskânına büyük katkısı olmuştur. Bir şehzâde sancağa çıkarken yanında
vâlidesini, lalalarını, saray ağalarını, onların hizmetinde görevlendirilen saraylılar,
enderunlular ve askerler ile birlikte üç-beş yüz kişiyi götürüyordu. Daha çok dirlikli ve
ulufeli olan bu zümrenin ekonomik refahının tezahürü şehzade sancak merkezine
yansıyordu. Manisa’da vâlilik yapan şehzâdeler, padişah olduktan sonra, Manisa
şehrinin merkezi dokusunu oluşturan, “vakıf imaret siteleri”; Hatuniye, Sultaniye ve
Muradiye külliyelerini inşa ettirmişlerdir. Şehzâdelerin bürokrasisinde çalışan saraylı ve
enderunlular da bu merkezi dokunun etrafında konumlanan iskân mahallerinin
merkezini oluşturan küçük ölçekli külliyeleri veya bunları tamamlayan “vakıf
imaretlerini” inşa ettirmişlerdir. Onun için Manisa, 16. asrın ortalarında, İstanbul, Bursa
ve Edirne’den sonra zikredilen şehirlerden biri olmuştur. Bu çalışmada, Fatih Sultan
Mehmed’in valiliği ve padişahlığı zamanlarında, Manisa’da kurulan vakıflar, “vakıfimâret sitesi”: vâkıf, imâret ve şehir bağlamında, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Vakıf
Kayıtlar Arşivi ve Tapu Arşivi’ne dayalı olarak ele alınacaktır.
MANİSA’DAN İSTANBUL’A UZANAN İKBÂL YOLU:
ŞEHZADE SARAYINDA GÖREVE BAŞLAMAK
Doç. Dr. Zekai METE
Osmanlı Devleti’nde şehzâdeler küçük yaşlardan itibaren idari tecrübe
kazanmaları için belli sancaklara yönetici olarak gönderilirdi. XVI. yüzyılın sonlarına
kadar devam eden bu uygulamada sancağa son çıkan şehzâde III. Murad’ın oğlu
Şehzâde Mehmed (III. Mehmed) olmuştur. Konya, Kütahya, Amasya, Isparta,
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Kastamonu, Sivas, Trabzon ve Muğla gibi şehzâde sancağı olan merkezlerin arasından
Manisa zamanla öne çıkmış ve şehzâdeler için İstanbul’a açılan bir kapı mesabesine
gelmiştir. Bir şehirde yönetici olarak bir hanedan üyesinin bulunması, orasını şüphesiz
diğer yerleşim yerlerinden ayrıcalıklı bir konuma sokmaktaydı. Şehzâde burada görev
yaparken âdeta İstanbul’daki sarayın benzeri bir teşkilat oluşuyor, bu da devasa bir
hizmetli ordusunun ortaya çıkmasına yol açıyordu. Bu bağlamda III. Murad’ın
şehzâdeliği sırasında binlerle ifade edilen maiyet erbabı zikre değerdir. Bu kalabalık
nüfusun şehirlerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına yaptığı etki çeşitli
araştırmalarda ortaya konulmuştur.
Diğer taraftan Manisa’da görev yapan şehzâdeler için saltanat yolunun açık
olması, maiyetinde yer alan her bir görevli için de aynı şansın bulunması anlamına
gelmekteydi. Manisa sarayında herhangi bir görev elde ederek saraya “kapılanmak”, bir
nevi geleceğin sultanının bir neferi olmak anlamını da taşımaktaydı. Bu şekilde şehzâde
sarayında elde edilecek sıradan bir görev bile, iyi değerlendirildiği takdirde İstanbul
sarayına uzanabilecek ikbâl basamağı olabilirdi. Her ne kadar bu şans sarayda görev
alan herkes için geçerli olamasa da, Şehzâde Murad’ın (III. Murad) İstanbul’a giderken
1500’e yakın kapı halkını da yanında götürdüğü göz önüne alındığında denemeye değer
gözükmektedir.
İstanbul’a uzanan ikbâl kapısının ilk basamağı olan Manisa sarayına girmek
hangi yollarla mümkün olmaktaydı? Şehzâdenin maiyeti arasına dahil olmanın belirli
kriterleri, şartları var mıydı? Kapı halkına dahil olmanın kıstasları nelerdi? Elbette
bunun çok çeşitli yolları mevcuttu. Bu çalışmada, Manisa şehzâde sarayında tutulmuş
divan defterlerindeki kayıtlardan yola çıkılarak, bu ikbâl kapısının nasıl aralandığı,
hangi yolların denendiği ortaya konulmaya çalışılacaktır.
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MANİSA ÜZERİNDE YAPILAN SÖZLÜ KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI
Prof.Dr. Fikret TÜRKMEN
Manisa bölgesi, Türk boylarının çeşitli sosyal yapılar ile yaşadığı önemli bir
bölgedir. Bu çeşitlilik, Manisa’da zengin bir sözlü halk kültürü yaratmıştır.
İmparatorluğun çeşitli bölgelerinden göç eden topluluklar yanında, yerli kültürü yaşatan
(eski Anadolu kültürü) gruplar, kaynaşarak yeni bir sözlü kültür oluşturulmuştur. Bu
zengin çeşitlilik maalesef yeteri kadar incelenememiştir. Yüzyıllara dayanan ortak
birikimi olan bu kültür, kaybolma tehlikesiyle karşı karşıyadır.
Bu sebeple biz 1984 yılında Ege Üniversitesi’nde, “Ege Bölgesi Yazılı ve Sözlü
Kültür Unsurlarının Derlenmesi, Arşivlenmesi ve Yayına Hazırlanması” adıyla bir proje
yürüttük. Proje dört yıl sürdü. Proje sürecinde Manisa ve köylerindeki sözlü kültür
derlemeleri ve yazılı ve basılı eserlerin toplanması suretiyle bir çalışma gerçekleştirildi.
Bu çalışma ile;
a- Dış tesirlere en açık bölgelerden birindeki bozulma ve kaybolma tehlikesine
karşı sözlü kültür ürünlerini derlemek ve arşivlemek,
b- Projede çalışacak asistan ve öğrencilerin derleme teknik ve tecrübelerini
genişletmek,
c- Sözlü kültür ürünlerinin saklanacağı çekirdek bir arşiv oluşturmak.
amaçları güdülmekte idi.
Bu konuşmada,bu çalışmaların nasıl yapıldığı, hangi malzemelerin derlendiği ve
sahada karşılaşılan güçlüklerin nasıl aşılması gerektiği gibi konular anlatılacaktır.
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TERZİ-ZÂDE ULVÎ’NİN MANİSA ŞEHRENGİZİNDE ŞEHİR TAVSİFİ
Prof. Dr.Namık AÇIKGÖZ
16 yüzyıl şairlerinden Terzi-zâde Ulvî (Ö. 1585), Şehzade II. Selim’in Manisa’da
bulunduğu esnada beraberinde bulunmuştur. Aslen İstanbullu olan Ulvî, tahsilini
Manisa Müftüsü Mu’allim-zâde’nin yanında tamamlamıştır. Şehzade Selim’e olan
yakınlığından dolayı, bir ara Kanunî Sultan Süleyman’ın hışmına uğrayan Ulvî, sürgüne
gönderilmiştir. Ulvî’nin sürgün yılları da muhtemelen Manisa’da geçmiştir.
Ulvî, uzun yıllarını geçirdiği Manisa’yı, devrin geleneğine uygun bir şekilde, bir
şehrengîz ile anlatmıştır. Aslında, tek vak’alı ve geniş tavsifli bir tür hikâye olan bu
şehrengizin ilk 59 beytinde bir Manisa tavsifi vardır. Şâir, bu beyitlerinde, Manisa’nın
binalarını, ovasını, hisarlarını, camilerini akarsu ve havuzlarını, ağaçlarını, mesire
yerlerini anlatır; arada Manisa’yı İstanbul, Edirne ve Bursa ile karşılaştırır.
Ulvî, genel tavsifini yaptığı Manisa’daki güzelleri de anlatır ve hatta bunlardan
birine olan tutkunluğunu dile getirir.
Ulvî’nin Manisa şehrengizi, genel olarak bilinç akımı tekniği kullanılarak
yazılmış bir hikâye özelliği gösterirken, hikâyenin başında verdiği Manisa tavsifi, aşkın
mutluluk veren boyutuna uygun olarak betimlenmiştir.
DEFTERDARZÂDE SEYYİDAHMED ÇELEBİSARUHANÎ, LEALÎ,
HAYATI, ESERLERİ VE DİVANI
Prof.Dr. Mahmut KAPLAN
Seyyid Mustafa Efendi’nin oğlu olup Amasya kadılığı yapan bu âlim ve şair, İbni
Kemal’den mülazım olmuştur. Lealî’nin Arapça ve Türkçe ilmî ve edebî eserleri vardır.
Kadılık yaptığı için birçok yer gezmiş fakat kaynaklarda Amasya dışında nerelerde
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bulunduğu belirtilmemiştir. Leâli son görev yeri olan Amasya kadısı iken 971/1563
yılında vefat etmiştir. Lealî, Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere gramer, fıkıh, kelam,
tasavvuf ve edebiyata dair birçok eser kaleme almıştır.
Şair hakkında, Zebur’dan yaptığı tercüme ile sarfla ilgili eserini konu alan bir
yüksek lisans tezi dışında çalışmalara tesadüf edilmedi. İsimler Sözlüğü’nde bu âlim
şair kısaca tanıtılmıştır. Tebliğde, müellifin aşağıda belirtilen eserlerinden özellikle
Türkçe olanlar tanıtılacaktır: Kanunu'l-Avamil ve Bürhanü'l-Mesail, Şerhu'l-Emsileti'lMuhtelife, Dibace Tuhfetü'l-Havas li Tercemeti Dürreti'l-Gavas, -Sarf, Mecmau'lMesaili'ş-Şer'iyye, Risale fi'l-Feraiz, Fetâva, Daire-i Mermuza, Risale-i Mükemmile,
Şerh-i Muhakemat, Mecmaü'l-Mesaili'ş-Şer'iyye fi Ulumü'd-Diniye, Serhu'l-Kasideti'nNûniyye, Tercümetu Kasideti Bed'i'l-Emâli Ma’a Şerhiha, Şerhu Kasideti'l-Bürde,
Kasîde-i Münferice Şerhi, Münseat, Fetih-nâme, Dekâikü’l-Mizan fi Mekadiri’l-Evzan,
Tercüme-i

Kasîde-i

Tai,

Şerhu

Kasideti

-Fatlubni

Tecidni,

Kenzü'l-Mahfi,

Mecalis,Tercüme-i Dua-i Zebûr, Tefsiru Sûreti'l-Fatiha, Sûre-i Rahman Tercemesi,
Şerhu’l-Erbaine Hadisen li’n-Nevevî, Esmaü’n-Nebi, Mecmau'l-Kavaid ve Menba
Fevâid,Kavânînu’s-Sarf-i Farsî.

I. DÜNYA HARBİ YILLARINDA MANİSA’DA ÜSKÜPLÜ BİR
MUTASAVVIF-ŞAİR:
SÂDEDDİN SIRRÎ, HAYATI VE ESERLERİNDEN ÖRNEKLER
Prof. Dr. Âdem CEYHAN
Sâdeddin Sırrî, 1869-70 yılında Üsküp’te doğmuş; gençik çağında Manastır’daki
amcasından el aldıktan sonra Üsküp Rifâî dergâhı postuna oturmuştur. Kendisi, Sultan
II. Abdülhamid devrinde Bursalı Mehmed Tâhir, Eşref Paşa gibi “istibdad”a karşı ve
meşruti idareye taraftar kişilerle görüşen; dinî, tasavvufî, edebî ve siyasî konularda
sohbet eden bir mutasavvıftır. Aynı zamanda 1890’lı yılların sonları ve 1900’lü yılların
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başlarında ünlü Üsküplü şair Ahmed Agâh, sonraki adıyla Yahyâ Kemâl’e tasavvuf,
Farsça ve edebiyat yönünden rehberlik etmiş bir kişidir. Hacı Abdurrahman’ın kızı
Redife Hanımla evlenen ve bu izdivaçtan üç kızı olan Sâdeddin Sırrî’yi edebî eser
yazmaya teşvik eden, o yıllarda Üsküp’te muallimlik, belediye reisliği gibi resmî
vazifelerde bulunan Muallim Sâdî’dir. Dinî, tasavvufî, edebî bilgilere vâkıf olan
Sâdeddin Efendi, Muallim Sâdî’nin 1909-10 yıllarında Üsküp’te haftalık olarak
çıkardığı Yıldız dergisinde yazı ve şiirler yayınlamıştır. Yıldız’ın kapanışını müteakip
eserlerini 1909’dan beri yayınlanmakta olan Cerîde-i Sufiyye adlı dergide neşrettiği
görülür.
Sâdeddin Efendi, 1913’te, asırlardır Osmanlı idaresi altında bulunan Üsküb’ün
Sırpların eline geçmesi üzerine, memleketinden ayrılarak İstanbul’a göçmek zorunda
kalmıştır. Payitahtta kısa bir müddet kaldıktan sonra geçim sıkınıtları ve çocuklarının
tahsili konusundaki zorluklar yüzünden Manisa’ya gelip yerleşir ve I. Dünya Harbi
yılları boyunca bu şehrimizde yaşar. Kendisinin müzik sanatına alâka duyduğu ve
geçimini temin etmek için Manisa’da musiki öğretmenliği yaptığı bilinmektedir. Hayatı,
bu tarzda isteyenlere tasavvufî manada rehberlik etmek, muallimlik, dinî, irfanî ve edebî
eserler telif ve neşriyle geçen Sâdeddin Sırrî Efendi, 1936 yılında vefat etmiştir. Bu
çalışmada onun hayatı hakkında bilgi verildikten sonra Manisa’da geçen yılları,
şehrimizdeki resmi vazifesi ve yayın faaliyetleri üzerinde durulacak; anılan senelerde
neşrettiği bazı yazı ve şiirlerinden örnekler verilecektir.
MANİSA’NIN DÖRT İKTİSADİ ENDEKS BAKIMINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Prof. Dr.İrfan KALAYCI
Bu çalışmanın konusu ve amacı; Manisa’nın iller arası sosyo ekonomik gelişme
(SEGE), insani gelişme (İGE), finansal gelişme (FGE) ve rekabetçilik (RE) endekslerine
göre sırasını ve buna bağlı olarak Türkiye ekonomisi içindeki yerini belirlemek ve
geleceğine ışık tutacak şekilde bazı çıkarımlar elde etmektir.
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Manisa; a- Kalkınma Bakanlığı’nın SEGE 2011 raporuna göre, Türkiye’de en
gelişmiş 23.ildir. b-TEPAV’ın 2013 yılı iller bazında İGE verilerine göre 24.sırada
bulunurken, İGE’nin gelir bileşenine göre en çok gelir elde eden 5.ildir. c-T.İş
Bankası’nın 2013 FGE’sinde 16.sıradadır. d-URAK’ın hazırladığı iller arası RE değeri
açısından ise en rekabetçi 12.ildir.
Bir Batı şehri olan Manisa, altı kademeli yeni teşvik sistemine göre; Doğu’daki
G. Antep ve Trabzon gibi 3.kademede teşvik alan orta gelişmiş bir yerel ekonomidir.
Ege Bölgesinin önemli bir ekonomisi olarak Manisa; Afyon, Kütahya ve Uşak (MAKU)
illerinden oluşan (2.Düzey) TR33 alt bölgesi olarak, TÜİK’in 2011’deki hesaplamasına
göre, 8283 dolarlık (Türkiye ortalamasının altında) gayri safi katma değer elde etmiştir.
Hem Manisa’nın ve hem de MAKU’nun iktisadi endeksleri aynı olmayıp ana bölge ile
ülke ekonomisinin göstergelerinden bağımsız değildir. Küreselleşen dünyadaki
gelişmeler de bu endeksleri etkileyen bir dışsal etmendir. Manisa, kendi bölgesi ve
Türkiye ekonomisi içindeki sırası ve konumu ile yeterince örtüşmektedir. Manisa zaten
daha üst sıralara çıkma potansiyelini tümüyle kullanmaktadır. Fakat yatırım fırsatlarını
iyi kullandığı ölçüde alt sıralara düşmeriskindenkurtulabilecektir.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ‘NİN ATIF İNDEKSLERİ
KAPSAMINDA BİLİMSEL YAYIN ÜRETKENLİĞİ ANALİZİ (1992-2016)
Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR - Arş. Gör. Barış TUNÇAY
Bu çalışmada 1992–2016 yılları arasında atıf indeksleri kapsamındaki dergilerde
yayınlanan Manisa Celal Bayar Üniversitesi adresli yayınlar incelenmektedir. Atıf
indekslerinde son yıllarda Manisa Celal Bayar Üniversitesi adresli toplam yayın
süresinin nasıl bir seyir izlediği ve en çok hangi dergilerde yayın yapıldığı analiz
edilmiştir.
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MANİSA SANAYİSİNİN ANALİZİ VE POLİTİKA ÖNERMELERİ
Yrd. Doç. Dr.Ahmet Tayfur AKCAN
Coğrafi konumu sebebi ile Manisa, Cumhuriyetin ilk yıllarından beri Türkiye
ekonomisi açısından yüksek öneme sahiptir. 1970’li yıllardan sonra tarıma dayalı
ekonominin yapısı sanayi odaklı ekonomiye dönüşmeye başlamıştır. 2000’li yıllarında
başından itibaren uluslararası pazara hitap eden yapıya bürünmüştür. Mevcut durumda
en fazla işletme sayısı elektronik alanında olan Manisa sanayi bölgesindeki yapısal
değişim devam etmektedir. Çalışmanın ilk bölümünde Manisa ekonomisinin Türkiye
ekonomisi açısından önemi analiz edilecektir. İkinci bölümünde ise Manisa sanayi
işletmelerinin sektörel ve bölgesel dağılımı üzerinde durulacak ve son bölümünde ise
Manisa sanayisinin geliştirilmesi doğrultusunda politika önermelerinde bulunulacaktır.
MANİSA’NİN EKONOMİK AÇIDAN ULUSLARARASILAŞMASINA
DAİR BİR INCELEME
Yrd. Doç. Dr. Asiye Ayben ÇELİK
Manisa, Ege Bölgesi’nin gerek sanayi gerekse tarımsal alanda katma değer
yaratma kabiliyeti yüksek illerinden biridir. GSYİH’ye katkısının yanında,
gerçekleştirilen ihracat ile ilde üretilen malların uluslararası pazarlarda yerini alması,
yurtdışından çektiği yabancı yatırımlar ile global şirketlere ev sahipliği yapması
Manisa’nın uluslararasılaşma açısından konumunu farklılaştırmaktadır. %100 yabancı
sermayeli yirmi yedi firmanın, on iki yabancı ortaklı firmanın bulunduğu Manisa
Organize Sanayi Bölgesi’nde firmalar sadece üretim ve istihdama katkı sağlamakla
kalmayıp, uluslararası iş kültürü ve deneyimlerini de Manisa’ya taşımaktadır. Bu
çalışma ile Manisa’da yıllar itibariyle ihracat hacminde gözlenen ivme, ürün ve hacim
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bazında incelenecek, uluslararası rekabetçiliğinin yüksek olduğu alanlar belirlenecektir.
Bunun yanı sıra yabancı yatırımcı gözünden Manisa’nın neden bir çekim merkezi
olduğu tartışılarak çekilen doğrudan yabancı yatırımlar hakkında değerlendirmeler
yapılacak ve Manisa’nın ekonomik yönde uluslararasılaşma düzeyine yönelik
tespitlerde bulunulacaktır.
MANİSA İLİ VE ÇEVRESİNDE YETİŞEN BAZI BİTKİLERİN
ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ
Doç.Dr. Yurdanur AKYOL
İnsanlar, doğadan kazanılan bilgi ve tecrübeler ve nesilden nesile aktarılan
bilgilerle bitkilerden çeşitli şekillerde yararlanmıştır: Gıda, içecek, tatlandırıcı,
korucuyu, yem, boya, kozmetik, tütsü, adak, yakacak, barınma ve izolasyon malzemesi
gibi. Ayrıca çok çeşitli kullanımlar yanında tıbbi amaçlarla, yani ilaç olarak günümüze
dek bitkilerden faydalanmış ve faydalanmaya devam etmektedir. Ülkemizde özellikle
son yıllarda yapılan etnobotanik çalışmalarla kullanılan bitkilerin ve kullanım
amaçlarının belirlenmesine çalışılmaktadır. Bu çalışmada Manisa ili ve civarında doğal
olarak yetişen bazı bitkilerin yöresel ve bilimsel adları ile beraber kullanım alanları
belirlenmiştir. Bu çerçevede toplanan 480 bitki taksonundan 87 farklı kullanım tespit
edilmiştir. Bunlardan 79 bitki taksonu tıbbi, gıda, boya ve çeşitli amaçlar için
kullanılmaktadır. En çok kullanılan bitki familyaları Asteraceae (Compositae),
Lamiaceae (Labiatae), Rosaceae, Brassicaceae ve Apiaceae (Umbelliferae) olarak tespit
edilmştir. Bu bitkiler çoğunlukla sindirim bozuklukları, yiyecek, kanser önleyici,
yaralanma ve deri hastalıklarına karşı kullanılmaktadır.
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MANİSA İLİ UZUN-DÖNEM YAĞIŞ VE SICAKLIK DEĞERLERİNİN
İSTATİSTİKSEL ANALİZİ: MANİSA’DA İKLİM DEĞİŞİYOR MU?
Doç. Dr. Kadir KARAGÖZ - Arş. Gör. Gökhan ÖZKUBAT
İklimdeki değişme, küresel ısınma ve bunların çevre ve ekonomi üzerindeki
etkileri halihazırda tartışma konusudur. İklim değişikliği, belirli bir bölgedeki “ortalama
hava koşulları”ndaki uzun dönemli anlamlı değişiklik olarak tanımlanmaktadır.
Ortalama hava; ortalama sıcaklık, yağış ve rüzgar kalıplarını ifade etmektedir ve birkaç
on yıldan milyonlarca yıla varan bir zaman aralığında ortalama atmosfer koşullarındaki
değişikliği kapsamaktadır. Bu değişiklikler Dünya üzerindeki dinamik süreçler ve güneş
ışıklarının yoğunluğundaki değişim gibi dışsal faktörler kadar insan faaliyetlerinden de
kaynaklanabilmektedir. Sera etkisine yol açan gazlar veya baraj sayısındaki artış iklim
değişikliğinin en önemli nedenleri olarak değerlendirilmektedir.
İstatistik ve ekonometrideki son gelişmeler analistlerin bu tür trendleri
belirlemelerini ve sınıflandırmalarını ve rassal trend içeren seriler arasındaki ilişkiyi
incelemelerini mümkün kılmaktadır. Bu çalışmada iklim değişikliği hipotezi, uzun
dönem yağış ve sıcaklık verileri kullanılarak Manisa örneğinde test edilmek istenmiştir.
Bu bağlamda, trend analizi, devresel hareketler, dönemsellik, stokastik bileşen ve birimkök gibi tek-değişkenli zaman serileri analizi teknikleri kullanılmıştır. Çalışmanın
bulgularının,

iklim

değişikliği

konusunda

sürmekte

olan

tartışmaların

değerlendirilmesinde yararlı olacağı ve bu konudaki gelecek çalışmaları teşvik
edebileceği düşünülmektedir.
MANİSA SPİL MİLLİ PARKI’NDAN TESPİT EDİLEN RAFİGNATOİD
AKARLAR (ACARİ: RAPHİGNATHOİDEA) VE EKOLOJİK ÖNEMİ
Yrd. Doç.Dr. Mustafa AKYOL - Prof. Dr. Kamil KOÇ
Bu çalışma; 27.03.2004- 27.02.2005 tarihleri arasında Manisa Spil Milli
Parkı’nda gerçekleştirildi. Bu amaçla Spil Milli Parkı’ndaki karasal ve yarı sucul
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habitatlardan 152 adet toprak ve döküntü örnekleri alındı. Alınan örneklerin incelenmesi
sonucunda Raphignathoidea (Acari) üst familyasına ait toplam 17 tür tespit edildi. Bu
türlerin yaşama alanlarının çeşitli özellikleri ve dünyadaki dağılımları üzerinde de
duruldu. Araştırma sahası olarak seçilmiş olan Spil Milli Parkı’ndan bir yıl süreyle
toplanan materyalin değerlendirilmesi suretiyle hem ülkemiz rafignatoid akarlar
faunasının ortaya çıkarılmasına hem de Spil Milli Parkı’nın biyoçeşitliliğine katkıda
bulunulmuştur. Spil Milli Parkı eteğinde yer alan Gediz ovasında yaygın bir şekilde
tarım faaliyetleri sürdürülmektedir. Rafignatoid akarların büyük bir çoğunluğunun
predatör, fitofag, simbiyont olması veya böcekler üzerinde parazit olarak beslenmesi bu
grubun üzerindeki çalışmaların önemini arttırmaktadır. Çalışma alanından tespit edilen
Rafignatoid akarların tür listeleri, mevsime göre dağılışları ve yaşam ortamları hakkında
bilgi verilerek ileride Manisa ilinde tarım zararlılarına karşı kullanılan kimyasal ilaçlar
yerine, biyolojik mücadelede kullanılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu
çalışma, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinayon
Birimi tarafından Fen 2002-105 nolu proje ile desteklenmiştir.
MARMARA GÖLÜ (MANİSA) VE ÇEVRESİNDEKİ DOĞAL ÇEVRE
DEĞİŞMELERİNİN TARİH ÖNCESİNDEN GÜNÜMÜZE MEDENİYETLER
ÜZERİNE ETKİLERİ
Yrd. Doç. Dr. Serdar VARDAR
Marmara gölü (Gygian lake) Batı Anadolu’nun önemli sulak alanlarından biridir.
Gölün ortaya çıkışı, şekillenmesi, göl seviyesinde ve alanında meydana gelen
değişmeler tarihöncesinden günümüze çevresinde var olmuş kültürler üzerinde etkili
olmuştur. Bu değişmelerin en belirgin izleri göl çevresindeki alüvyal dolgularda
bulunmaktadır. Doğal çevre değişmelerinin açıklanması amacıyla göl çevresindeki
alüvyal alanlarda sondajlar gerçekleştirilmiştir. Sondaj örneklerinin sedimantolojik,
element ve mikrofosil analizleri yapılmıştır. Sondajlardan birinde yüzeyden 710 cm
aşağıda kalınlığı 8 cm civarında olan volkanik kül katmanı bulunmuştur. Bu katmanın
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element analizleri sonucunda küllerin Santorini adasında MÖ 1630-1640 yıllarında
meydana gelmiş olan Minoan patlamasıyla uyumlu olduğu anlaşılmıştır. Göl
kuzeyindeki delta gelişiminin değerlendirilmesinde bu kül katmanı kronostratigrafik
anlamda kılavuz bir seviye olarak ele alınmıştır. Gölün kuzeyinde ve doğusunda yapılan
sondajlar volkanik patlamının olduğu dönemde göl alanının günümüzdekinden daha
geniş olduğunu ortaya koymuştur. Kuzeydeki delta ve loblarının gelişimi ile GÖ 4000,
2000, 1000 olmak üzere üç kıyı belirlenmiştir. Göl kuzeyinde ve güneyinde eski göl
taraçaları ve izleri bulunmuştur. Göl alanının doğu kenarının setlenmesi ve kanal
sisteminin kurulmasından sonra göl seviyesinin büyük ölçüde kontrol edilmiştir. Göl
alanının çevresindeki Tunç Çağı ile Lidya yerleşim ve buluntu alanlarının periferik
dağılışı ve dokusu gölde ile çevresindeki ovada meydana gelen doğal çevre
değişmelerinden etkilendiklerini ortaya koymaktadır. Göl ve çevresinin Lidya sonrası
doğal çevre değişmeleri için de yine sondaj verilerinden yararlanılmış, gölün bir çok
kurak evre geçirdiği ve alanının zaman zaman oldukça daraldığı tespit edilmiştir.
Saruhanoğulları Beyliği ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde de benzer
değişmelerin yaşandığı ve yakın tarihlerde yaşanmaya devam ettiği belirlenmiştir.
MANİSA YAPILARINDA RESTORASYON YANLIŞLIKLARI
Prof. Dr. Hakkı ACUN
Spil Dağı eteklerinden Gediz Nehri’ne kadar uzanan geniş bir alana yayılan
Manisa Şehri, tarihin her döneminde önemli bir yerleşim yeri olmuştur. 1313 tarihinde
Saruhan Bey tarafından fethedilerek Türklerin eline geçen şehir, bu tarihten sonra,
özellikle Şehzade başkenti olmasıyla birlikte yeniden inşa edilerek bir Türk şehri
hüviyeti kazanmıştır. Bu dönemde büyüklü küçüklü 17 yapı türünde 500 den fazla eser
yapılmış, bunlardan 20 den fazlası külliye şeklindedir. Bu kadar zengin bir kültür
mirasına sahip olan Manisa’da bugün 120 yakın eser ayakta kalabilmiştir. Ayakta kalan
bu eserlerden bazılarının sağlıksız ve bilgisizce yapılan restorasyonlar sonucunda
orijinalliği bozulmuş veya tahrip edilmiştir. Bu yazımızda sözünü edeceğimiz eserlerde
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yapılan yanlışlıklar ayrıntılı bir şekilde tanımlanıp anlatılarak çözüm önerileri
sunulacaktır.

Gerçi 1999 da Manisa Mimari eserleriyle ilgili yayımladığımız

eserimizde size tanıtacağımız bu eserler tek tek anlatılmış, sorunları dile getirilmiştir.
Ama yayımladığımız eserin hacimli oluşu, eserlerin kitapta bölümlerde dağınık oluşu
nedeniyle yapılan restorasyon yanlışlıklarını topluca görme imkânı zorlaşmıştır.
Amacımız bu yazımızda restorasyon yanlışlıkları olan yapıları, kitabımızda ayrıntılı
şekilde anlattığımız için burada ayrıntıya inmeden, kronolojik bir sıra ile topluca sizlere
tanıtmaktır.
MANİSA GELENEKSEL MAHALLE DOKUSU İÇERİSİNDE ÇEŞMELER

Arş. Gör. Damla Gül Begüm KEKE - Doç.Dr. İzzet YÜKSEK Arş. Gör. Yağmur Burcu GÜNBEK
Yaşamımızın vazgeçilmez kaynağı olan su, geçmişten günümüze farklı
şekillerde, farklı su yapıları aracılığıyla şehirlere ulaşarak insanların kullanımına
sunulmuştur. Bu yapılar arasında çeşmeler, suları kullanıcılara ulaştıran son yapılardır.
Yapıldığı devrin sosyo – ekonomik, kültürel ve mimari özelliklerinin birer yansıması
olarak günümüze kadar ulaşan çeşmeler, şehirlerimizde özellikle geleneksel
mahallelerin önemli mimari öğeleri arasında bulunmaktadır. Konutlara suyun doğrudan
ulaşmadığı dönemlerde mahalle sakinleri tarafından hayati önem taşıyan çeşmeler,
şehirlerde içme suyu şebekelerinin yapılmasıyla eski önemini kaybetmiştir. Ancak
mimari mirasımızın Osmanlı şehircilik anlayışını da yansıtan güzide örnekleri olarak
bugünlere gelmiş bu çeşmeler, kullanılmamalarından dolayı ihmal edilmiştir. Bu
nedenle bir kısmı yok olmuş bir kısmı da tahrip olmuştur. Neticede bakımsızlık ve
ilgisizlikten dolayı gün geçtikçe özgün özelliklerini yitirmekte ve yok olma tehlikesi ile
karşı karşıya bulunmaktadır.
Bu çalışmada Manisa geleneksel mahallelerinin tarihsel süreç içerisinde gelişimi
hakkında da önemli ipuçları veren çeşmelerin belgelenerek şehir içerisindeki konumları
belirlenmiş ve geleneksel doku içerisinde sokak ilişkileri ortaya konulmuştur. Mevcut
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çeşmelerin tespitleri yapılarak bugünkü durumları ve kullanımları irdelenerek
sürdürülebilirlikleri tartışılmıştır.
TARİHİ SÜREÇ İÇİNDE MANİSA ULU CAMİ VE MEDRESESİ
Arş. Gör. Zişan KAPLAN - Arş. Gör. Funda GENÇER –
Prof. Dr. Başak İPEKOĞLU
Manisa Ulu Cami ve Medresesi, 14. yüzyıl Beylikler dönemi mimarisinin
günümüze ulaşan en önemli anıtsal yapılarından birisidir. Birbirine bitişik olarak inşa
edilmiş olan cami ve medrese, Manisa kent surlarının önünde Spil Dağı’nın kuzey
eteklerinde ve şehre hâkim bir konumdadır. Yapı; cami, medrese ve türbe işlevlerinin
bir arada çözümlendiği birleşik işlevli bir tasarım gösterir ve Beylikler döneminde tek
örnektir. Saruhanoğulları Beyliği dönemine ait olan yapıda; cami, mihrap önü kubbeli
mekanıyla merkezi mekan yaratma açısından önemli bir aşamayı gösterirken, medrese;
iki katlı, revaksız açık avlulu, tek eyvanlı, ve asimetrik tasarımı ile Anadolu Selçuklu
dönemi medreselerinden farklılıklar gösterir. Bu çalışmada, Manisa Ulu Cami ve
Medresesi’nin korunması gerekli özgün nitelikleri ve geçirdiği tarihi dönemlerin izleri,
hem yerinde yapılan incelemelere, hem de literatür çalışmasına dayalı olarak
araştırılmıştır. Yapı üzerinde yapılan analiz çalışmaları; karşılaştırmalı çalışma, literatür
ve arşiv kaynaklarından elde edilen yazılı bilgi, belge ve fotoğraflarla birlikte
değerlendirilmiş, bulgular ve kaynaklar güvenilirliklerine göre gruplandırılarak yapının
geçirdiği değişiklikler ve dönemler araştırılmıştır. Çalışmaların sonucunda yapıda 1366,
1378, 1941 ve 1980-1981 olmak üzere dört dönem belirlenmiştir. 1366, caminin inşa
edildiği, 1378 ise medresenin inşa edildiği tarihtir. Bu tarihten 1941 yılına kadar yapıda
büyük bir müdahale olmamış, 1941 yılında giriş cephesine portalin bitişiğine bir saat
kulesi eklenmiştir. 1980-1981 yıllarında, yapıda gözlenen sorunların giderilmesine
yönelik fiziksel olarak çeşitli müdahaleler yapılmıştır. Bu müdahaleler, yapının özgün
nitelikleriyle uyumsuz malzeme kullanımı ve farklı yapı elemanları ekleridir. Manisa
Ulu Cami ve Medresesinin Beylikler döneminin ender bir yapısı olarak korunması için
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zaman içinde gerçekleştirilmiş niteliksiz müdahalelerin kaldırılması gerekmektedir. Bu
çalışma sonucunda yapının korunması için uygun müdahale kararları önerilmiştir.

MANİSA SARAYI'NDAN ULUPARK'A BİR DİKİLİTAŞIN ÖYKÜSÜ
Yrd. Doç. Dr. Cengiz GÜRBIYIK
Tarih boyunca önemli gelişmelere öncülük etmiş ve çok zengin bir kültürel
mirasa sahip olan Manisa, Osmanlı döneminde Şehzadeler Kenti olarak önemini
sürdürmüş ve XV. yüzyılın ortalarında kente Sultan II. Murad tarafından bir saray inşa
ettirilmiştir. Sultan II. Mehmed döneminde çeşitli eklerle büyüyen saray, şehzadelerin
İstanbul dışında eğitim görmeleri yasaklanınca terk edilmiş ve zamanla tahrip olmuştur.
Manisa şehrini betimleyen XVI. yüzyıla ait bir minyatürde, saray içerisindeki
çeşitli yapılar dışında, arka avludaki büyük bahçe içerisinde pramidal şekilli dört adet
dikilitaş dikkati çekmektedir. Edirne Sarayı’nda da benzerine rastladığımız bu taşlar,
geleneksel atıcılık sporu ile ilgili nişan taşlarıdır. Uzun yıllar kullanılmayan Manisa
Sarayı’na ait arazi, 1902 yılında Sultan II. Abdülhamid döneminde Manisa Belediye
Bahçesi olarak tekrar düzenlenmiştir. Minyatürde gördüğümüz taşlara oldukça
benzeyen bir dikilitaş bu kez Belediye Bahçesi’nin açılış merasimi ve inşası anısına
dikilen bir anıt olarak karşımıza çıkmaktadır. Dikilitaşın üzerine II. Abdülhamid adına
bir de kitabe yerleştirilmiştir. Bir dönem bu alanda kalan dikilitaş, Cumhuriyet dönemi
sonrası 1930’lu yıllarda Ulu Park’a taşınmış ve üzerindeki kitabe de değiştirilmiştir.
Yakın bir geçmişte Ulupark’ta yapılan son düzenlemeler sırasında bulunduğu yerden
alınarak ne yazık ki Belediye deposuna kaldırılmıştır.
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ŞEHZÂDE II. MEHMED’İN İLME KATKISI VE OSMANLI DÖNEMİ
MANİSALI ÂLİMLER
Prof. Dr. Recep DİKİCİ
Tarihteki en önemli ilim ve kültür merkezlerinden biri de, ilidir. Bu bölgedeki
mevcut medreseler ile çeşitli bilim dallarında yetişen âlimler, bu gerçeği açıkca
göstermektedir. Bildiride bilhassa eski harfli eserlerden faydalanarak II.Mehmed’in
ilme katkıları sunulacaktır. Daha sonra Nadir Tabakât kitaplarından ve Türkiye İhtisas
Kütüphânelerinden tesbit edebildiğimiz aralarında Ferdî Abdullah Efendi, Kuddusî
Abdurrahman Efendi, Yiğitbaşı Mehmed Şemseddin Efendi, Evliyazâde Hacı Ali Rıza
Efendi, Tatzâde Hüseyin Efendi, Ahmed Rûmî Efendi, Mehmed Emin Efendi, Sükûtî
Muhammed Efendi, Lalî Ahmed Efendi ve İbrahim Efendi’nin de bulunduğu Osmanlı
dönemi Manisalı âlimlerin hayatları ile bir çok ilim dallarına dâir kütüphânelerde
bulunan Arapça, Farsça ve Osmanlıca elyazması ve matbû eserlerini topluca sunmak,
bilim dünyası için son derece faydalı olacaktır. Böylece Antalya kültür tarihi ile ilgili
ciddî bir boşluk doldurulacak ve araştırmacılara bu hususta yön verilecektir. Maalesef
böyle önemli bir konu, günümüze kadar hiç ele alınmamıştır. Nitekim Kâtip Çelebi
merhûmun “Keşfu’z-zunûn” adlı eserinin mukaddimesi’nde naklettiği “Kim bir
mü’minin hayat tarihini yazarsa, onu yaşatmış gibi olur.” meâlindeki hadîs-i şerîf ile
“Bizim eserlerimiz, bizi tanıtan belgelerdir. Bunun için, bizden sonra eserlerimize
bakınız.” meâlindeki beyit, bu mevzûnun ne derece büyük önem arz ettiğini
göstermektedir. Nitekim onların esasen fazilet ve kemallerine delalet edecek olan
kitaplarının isimleri yazılarak, ilmî yükseklikleri ve insanlığa yaptıkları hizmetleri isbat
edilmektedir. Bunun yanı sıra “Büyüklerini tanımayan bir millet, asla yükselemez.”
veciz söz de, burada hatırlatılmalıdır.
Manisa’nın kültür tarihini de gün yüzüne çıkarmak, şanlı milletimizin bu azîz
değerlerine katkıda bulunmaktır.
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FATİH DEVRİNDE MANİSA’DA SÜRGÜN BİR ŞEYH VE BİR MÜDERRİS:
ŞEYH ALAEDDİN ALİ ER-RÛMÎ VE MÜRİDİ MOLLA ALÂEDDİN ARABÎ
Prof. Dr. Himmet KONUR
Tekke ve medrese kuruluş yıllarından itibaren Osmanlı devletinin en önemli
kurumları arasında yer almıştır. Bu özelliği dolayısıyla, Osmanlı sultanları ve devlet
ricali genellikle bu kurumların müntesibi olan mutasavvıflara ve alimlere karşı büyük
saygı göstermiştir. Genel manzara böyle olmakla birlikte hemen her dönemde sultanlar
ve devlet ricali ile bazı mutasavvıflar ve müderrisler arasında büyük sorunlar da
çıkabilmiştir. Bunun bir örneği de Fatih Sultan Mehmet (ö. 886/1481) ile Alâeddin Ali
er-Rûmî (ö. 867/1462-63) ve onun müntesibi olan Molla Alâeddin Arabî (ö. 901/1496)
arasında yaşanmıştır.
Alâeddin Ali er-Rûmî, Aydın iline bağlı Güzelhisar kasabasında doğmuştur.
Halvetiyye tarikatının ikinci piri Seyyid Yahyâ Şirvânî (ö. 868/1463)‘nin halifelerinden
ve Anadolu’da halvetiliği yayan ilk isimlerdendir. Fatih’in ısrarlı daveti üzerine
İstanbul’a gitmiş ancak bir süre sonra Fatih ile araları bozulmuş ve Manisa’ya sürgün
edilmiştir.
Molla Alâeddin Arabî ise Haleb’te dünyaya gelmiştir. Sonraki yıllarda Edirne’ye
gelmiş, tahsilini tamamladıktan sonra Bursa Kaplıca Medresesine müderris tayin
edilmiştir. Bursa’da Şeyh Alâeddin Ali er-Rûmî’ye intisap etmiştir. Şeyhinin sürgün
edilmesine karşı çıktığı için o da şeyhiyle beraber Manisa’ya sürülmüştür.
Bu bildiride bu iki ismin hayatı yanında Manisa’ya sürgün ediliş sebepleri ve
sürgün yıllarında Manisa’da yaşadıkları üzerinde durulacaktır.
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MANİSA’NİN FÂTİHİ’Nİ ANLAMAK: EL-KEVSERU’L-CÂRÎ’NİN
CİHAD VE EDEB BÖLÜMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Doç. Dr. Ahmed ÜRKMEZ
Manisa’nın tarihî ve kültürel mirasını aydınlatmak bakımından Fatih Sultan
Mehmed’i tanımak ne kadar önemliyse, Fatih’in zihinsel arka planını anlamak için onu
yetiştiren ilim adamlarının yazdıklarını incelemek de o denli önceliklidir. Bu bağlamda
Sultan II. Mehmed’in çocukluk, şehzadelik ve sultanlık dönemlerinde yanında bulunan,
İstanbul’un fethi sırasında ve sonrasında mühim vazifeler üstlenen Molla Gürânî’nin
(893/1488) önemli eserlerinden Buhârî Şerhi üzerinde yoğunlaşmanın anlamlı olacağı
düşünülmüştür.
“el-Kevseru’l-Cârî ilâ Riyâzi Sahîhi’l-Buhârî” adını taşıyan eser Molla
Gürânî’nin Hadisle ilgili en tanınmış çalışması olup, 11 cilt halinde 1429/2008 yılında
Beyrut’ta yayınlanmıştır. Tebliğ sunumumuzda, el-Kevseru’l-Cârî’nin 199 bâb ve 307
hadisten müteşekkil 200 sayfalık (5/385-6/84) Cihâd bölümü (Kitâbü’l-cihâd) ile 128
bâb ve 256 hadisten müteşekkil 149 sayfalık Edeb bölümünün (Kitâbü’l-edeb)
incelenmesinden elde edilecek sonuçlar paylaşılacaktır. Söz konusu iki bölümün
seçilmesinin sebebi, İstanbul’un Fethi’ne giden süreçte başta “Fetih Hadisi” olmak
üzere rivayet kültürünün temsil ettiği ağırlığın “Cihâd” temasıyla; Sultan’ın
yetişmesinde mürebbi konumunda olan Molla Gürânî’nin bu resmi görevinin ise “Edeb”
sahasıyla doğrudan ilişkili olmasıdır. Ayrıca “Osmanlı’yı Osmanlı yapan değerler”
tartışıldığında ve bugünkü sosyal/ahlâkî yaklaşımlarla mukayeseye gidildiğinde de bu
iki kavramın ön plana çıktığı müşahede edilmektedir.
2009 senesinde Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlanan
bir Yüksek Lisans tezi dışında söz konusu şerh veya müellifin hadisçiliği hakkında fazla
bir akademik araştırma bulunmamaktadır. Tarih kaynaklarındaki çoğu biyografik
nitelikteki bilgiler ve halk arasında dolaşan menkıbevi anlatımların ötesine geçecek
İlâhiyat temelli incelemelere ihtiyaç duyulduğu açıktır.
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Çalışma, sempozyumun “Fatih Sultan Mehmed’i gündeme getirmek” şeklinde
ifade edilen amacının yanı sıra, “II. Mehmed’in Eğitimi ve Yetiştiği Çevre”, “Manisa’da
Medrese Geleneği” gibi konu başlıklarıyla da doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bir
mahiyet arz edecektir.

ŞEHZADELİKTEN SULTANLIĞA GİDEN YOLUN SİYASÎ VE İLMÎ
AKTÖRLERİ: II. MEHMET - MOLLA HÜSREV ÖRNEĞİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet DEMİR
II. Mehmet, Osmanlı Devleti için gerçek anlamda güçlü hükümdar tipini temsil
eder. O, Osmanlı hükümdarlarının en kudretlilerinden biri olup devletin kurumsal
kimliğine ulaşmasında büyük bir yere sahipti. İzlediği siyaset, yaptığı fetihler ve bu
çerçevedeki düzenlemeler bunun en güzel göstergeleri olmuştur. O, kendisinden önceki
bir buçuk asırlık siyasi tecrübeyi çok iyi tahlil etmişti. Edindiği bu tecrübeyi daha
şehzadelik döneminden itibaren kurmayı düşündüğü cihanşumûl imparatorluğun
temellerinde kullanmayı tasarlamıştı.
İmparatorluk birikimine aşama aşama ilerleyen II. Mehmet de kendisinden
önceki Osmanlı hükümdarları gibi çıktığı sancaklarda dönemin önde gelen âlimleri ile
çalışmıştı. Manisa, bu sancaklardan, Molla Hüsrev de bu âlimlerdendi. II. Mehmed’in
ilk taht tecrübesinden sonra şehzade olarak döndüğü Manisa’ya onunla birlikte Molla
Hüsrev de dönmüştü.
İstanbul’un fethinden sonra Fâtih olarak zikredilen II. Mehmed gibi bir cihan
hükümdarının Edirne-Manisa-İstanbul üçgenindeki macerasında Molla Hüsrev’in yeri
dikkate şayan bir durumdur. Bu yazıda, sultan-âlim ilişkisi modeline en müşahhas
numûne olan II. Mehmed ve Molla Hüsrev’in birlikteliği ele alınacaktır. Bu sayede bir
taraftan II. Mehmed’in eğitimi ve yetiştiği çevrenin niteliği, bir taraftan da onun
merkeziyetçi devlet düşüncesinin oluşumunda âlimlerin katkıları ortaya konacaktır.
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Netice olarak siyasi iktidarı temsil eden kimliğin oluşumunda alim ve ilmî
çevrelerin belirleyici rolü, dönemin aktörleri örneğinde belirlenecektir.
SARUHANLI GÜLŞENİ VE MANİSALI MEHMED BİRRİ DEDE
DİVANLARI’NDA MEVSİMLER
Prof. Dr. Kenan ERDOĞAN - Dr. Öğr. Damla ALEVOĞLU
Gülşeni-i Saruhani ve Manisalı Mehmed Birri Dede farklı asırlarda yaşasalar da
ikisi de divan sahibi mutasavvıf şairlerdendir. İki sufi şairin bir başka ortak yönü ise bir
zaman Manisa’da yaşamış ve ömür sürmüş olmalarıdır. Sanat anlayışı olarak ikisi de
Divan şiirinin sanat anlayışını benimsemiş ve bu tarzda yazmışlardır. Halbuki Divan
şairleri çoğunluk tenkitlere göre, sosyal hayata, tabiata, dış dünya ve çevreye somut
olarak bakmazlar; yalnızca soyut olarak, iç dünyalarının bir yansıması olarak, sanat
yapma amacıyla istiare, teşbih, teşhis ve mecazlar aynası yahut penceresinden bakarlar.
Bu iddialar ve gerçekliği Manisalı bu iki şairin divanında mevsimler bağlamında
sınırlandırılarak incelenecek ve karşılaştırılacaktır. Bu vesileyle Manisa’nın kışı, yazı,
baharı, havası ve suyu, gösterdiği değişiklikler, şairin sanat aynasına yansıdığı kadarıyla
taranarak ortaya çıkarılacak ve değerlendirilecektir.
BİRRÎ MEHMED DEDE DÎVÂNI’NDA MEDHİYYELER
Yrd. Doç. Dr. Emel NALÇACIGİL ÇOPUR
Manisa Osmanlı Devleti’nde padişah adayları, şehzadelerin yetiştiği sancak
merkezlerinin en meşhuru bir kentimizdir. Kent aynı zamanda tarihteki meşhurluğunu
Aşkî, Derûnî ve Halimî gibi yetiştirdiği şairlerine de borçludur. Manisa’nın yetiştirdiği
bir diğer şairimiz ise klasik edebiyatımızda çağdaşı, dönemin en meşhur şairi Nâbî’nin
şairliğini kabul ettiği, onunla aynı meclisi paylaşan Birrî Mehmed Dede’dir. Hayatı
boyunca Manisa’dan çıktığı bilinmeyen Birrî’nin asıl adı Mehmed’dir. Birrî, Mevlevi
tarikatine intisapla Manisa mevlevihânesindeki hizmetini tamamladıktan sonra Dede
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olmuştur. Birrî Mehmed Dede’nin elimizde Bülbüliyye ve Dîvân’ı olmak üzere iki tane
eseri vardır. Bülbüliyye şairin alegorik anlatım tarzıyla yazdığı, kuşlar aracılığıyla
insanları sembolize eden bir mesnevidir. Klasik Türk edebiyatı nazım şekillerinden pek
çoğunu barındıran Dîvân’ında ise Birrî, 13 tane kaside nazım şeklinde medhiyye
yazmıştır. Şair medhiyyelerinde dört halife, Hz. Hasan, Hüseyin gibi din büyüklerini,
Mevlevi şairi olması sebebiyle Mevlâna’yı, yaşadığı dönemin son padişahı Sultan 3.
Ahmed’i, Manisa mevlevihânesi şeyhi Mehmed Lütfi Efendi’yi, Manisa kadısı Necip
Efendi’yi, Hatvânîzâde’yi ve kentin müftüsü Müftizâde gibi çevresinde veya çağında
yaşayan şahsiyetleri övmektedir. Bu çalışmada Birrî’nin Dîvânı’nda övdüğü önemli
kişileri beyitlerde onların hangi özellikleri ile ele aldığını incelemeyi hedefledik.
Böylece tarihte Manisa’nın önemi, Manisa’ya hizmet etmiş önemli şahsiyetlerin ve
onlara has özelliklerin hatırlatılmasıyla tarihi bilgiler canlanıp örnek teşkil eden davranış
ve tutumlar hafızalarda yer edecektir. Bunun yanında çalışma, yapılan yanlışlıklardan
dolayı özellikle genç kuşakların tarihten ders almasına ve aynı hataların bir daha
yapılmamasına da katkı sağlayacağı için de önemlidir.
DİVAN ŞAİRLERİNİN GÖZÜYLE MANİSA
Yrd. Doç. Dr. Fatih KOYUNCU
Osmanlı Devleti zamanında İstanbul’un fethiyle beraber ilim ve kültüre verilen
önem artmış, padişahların ve ileri gelen devlet adamlarının himayesinde bu faaliyetler
desteklenmiştir. Sadece İstanbul ve çevresinde değil, Anadolu’da bulunan bazı
şehirlerde, özellikle de Manisa, Amasya, Kütahya ve Trabzon gibi şehzade sancağı olan
yerlerde edebî muhitlerin ve ilmî meclislerin teşekkül ettiği bilinmektedir.
Bir şehzade sancağı olan Manisa’da birçok âlim ve şair yetişmiştir. Manisa’ya
gelen bazı şairler burada bir sanat çevresi bulmuş ve Manisa’nın sahip olduğu
güzelliklerden bahseden şiir veya şiirler kaleme almıştır. Bunlar arasında Manisa’da
kadılık vazifesi yapan Seyyid Vehbî, burayla ilgili iki gazel yazmış, Sünbülzâde Vehbî
de Seyyid Vehbî’nin bir gazelini tahmis etmiştir. Divan şiirinin önde gelen şairlerinden
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Nâbî, Manisalı bir dostunu övmek için “Magnîsâ” redifli bir kaside kaleme almış ve
Manisalı şair Birrî Mehmed Dede’yle olan dostluklarını ifade eden manzumesinde ve
mektubunda Manisa’dan bahsetmiştir. Ayrıca Birrî Mehmed Dede’nin, Divanı’nda da
Manisa methiyesi olan bir kaside bulunmaktadır. Adı geçen şairler Manisa’yı birçok
yönüyle övmüş ve buranın güzelliklerini anlatmışlardır. Bu bildiride Manisa’yla ilgili
tespit edilen şiirler konu edilecek ve şairlerin Manisa’nın hangi yönlerine vurgu
yaptıkları hakkında bilgi verilecektir.
MANİSA’NIN YUNUSEMRE İLÇESİNDEN DERLENEN LAKAPLAR
ÜZERİNE BİR İNCELEME
Dr. Sagıp ATLI
Bir toplumun kültür seviyesi, inanç yapısı, mizah anlayışı ve sosyal ilişkileri gibi
birçok hususta bilgi veren unsurlar arasında lakaplar ayrı bir öneme sahiptir. Lakap; bir
kimseye, bir aileye kendi adından ayrı olarak sonradan takılan, o kimsenin veya ailenin
bir

özelliğinden

kaynaklanan

addır.

Lakapların

işlevleri

genel

olarak

methetmek/yüceltmek, küçük düşürmek, tarif etmek, tanıtmak ve nesiller arasında bağ
kurmaktır. Lakap vermede kişisel özelliklerin yanında toplumsal yapı, insanların
birbirleriyle olan ikili ilişkileri, kişilerin olaylar ve durumlar karşısındaki gözlem ve
değerlendirme kabiliyetleri gibi birçok etken vardır.
Bu çalışma Manisa’nın merkez ilçelerinden biri olan Yunusemre’ye bağlı on
mahallede lakaplar üzerine yapılan derleme çalışmasında elde edilen veriler sonucunda
meydana getirilmiştir. Konuyla ilgili olarak Sarunasuhlar mahallesi, Şamarlar
mahallesi, Ortaköy mahallesi, Beydere mahallesi, Büyük Sümbüller mahallesi, Küçük
Sümbüller mahallesi, Türkmen mahallesi, Bağyolu mahallesi, Güzelbahçe mahallesi ve
Bostanlar mahallesinde otuz yedi tane kaynak kişiyle farklı zamanlarda derleme
çalışması yapılmıştır. Makalenin başında lakap ve lakap verme geleneği hakkında giriş
mahiyetinde bilgi verilmesinin ardından Yunusemre’ye bağlı mahallelerden derlenen
lakaplar “kişisel/ferdî lakaplar” ve “sülale lakapları” olmak üzere iki ana başlıkta
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incelenmiştir. Toplanan malzemeden yola çıkarak bu iki başlık da kendi içinde alt
başlıklara ayrılıp gerekli açıklamalarla birlikte örnekleri alfabetik olarak verilmiştir.
Çalışmanın sonunda ise derleme ve inceleme neticesinde elde edilen verilerin
değerlendirilmesi yapılmıştır.
ZAFER KALKINMA AJANSININ MANİSA EKONOMİSİNE KATKISI
Doç.Dr. Rasim AKPINAR – Yrd.Doç.Dr. Rıdvan KESKİN
Kalkınma ajansları 08.02.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5449 sayılı Kalkınma
Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile ülkemizde
yerel potansiyel ve kaynakları harekete geçirmek, bölgesel ve bölge içi eşitsizlikleri
gidermek, rekabet gücü, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin artırılarak katılımcı bir
anlayışla sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanması amacıyla geleneksel örgütlenme
modellerine benzemeyen bir yapıda dizayn edilmiş yeni bir örgütlenme modelidir. Yeni
nesil bölgesel kalkınma politikalarından biri olan kalkınma ajansları ülkemizde 5449
sayılı kanun ile uygulamaya geçmiştir. Kanunun genel gerekçesinin sonunda; “Bölgeler
arası gelişmişlik farklılıklarının, yerel ve küresel rekabetteki değişimlerin, AB’ye uyum
sürecindeki yükümlülüklerin, finansal ve beşeri kaynakların rasyonel dağılımı
zorunluluğunun, çevresel duyarlılıktaki artışın ve yerel kalkınma ve örgütlenme
taleplerinin artışı ile bu taleplerin etkin yönlendirilmesi gibi nedenlerin; katılımcı, esnek
bir yapıya sahip ve teknik kapasitesi güçlü olan, yerel ve bölgesel gelişmeyi
hızlandırmaya odaklı kalkınma birimleri konumundaki kalkınma ajanslarının
oluşumunda ihtiyaçtan öte bir zorunluluk yarattığı” belirtilerek, kalkınma ajanslarının
kuruluşundaki yerel kalkınma gereksinimi açık bir şekilde ifade edilmiştir. Zafer
Kalkınma Ajansı; Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerini kapsayan ve
‘TR33’ olarak sınıflandırılan İstatistiki Düzey-2 bölgesinde hizmet vermek üzere
kurulmuştur. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Kütahya ilinde olup,
Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak illerinde Genel Sekreterliğe bağlı Yatırım Destek
Ofisleri hizmet vermektedir. Zafer Kalkınma Ajansı; proje teklif çağrısı yöntemi ile
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“Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı”, “Sosyal Altyapı Mali Destek Programı”,
“Odak Sektörler Mali Destek Programı”, “Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Altyapı Mali
Destek Programı” ve “Bölgesel Potansiyelin Harekete Geçirilmesi Mali Destek
Programı” adı altında beş mali destek programı yürütmüştür. Çalışmada veri zarflama
analizi yöntemi Zafer Kalkınma Ajansının bölgesine uygulanacaktır. Çalışma
sonucunda Zafer Kalkınma Ajansının bölgesine sunduğu mali destek programlarının
etkinliği ortaya çıkartılacaktır.
MANİSA’NIN İSTİHDAM DÜZEYİNE ETKİSİ
Yrd. Doç. Dr. Serkan CURA
Türkiye ekonomisine katkısı açısından Manisa ili değerlendirildiğinde; sanayi,
tarım ve ticaret alanlarında potansiyeli olan ve yükselen iller arasında yer almaktadır.
Özellikle, Manisa’nın zengin tarımsal ürünleri, demir ve karayolu üzerinde bulunması
nedeniyle ticaret ve sanayi merkezi olarak geniş bir alana sahip olması, sosyo-ekonomik
gelişmişlik düzeyinin yüksek olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır.
Bu doğrultuda, hazırlanacak çalışma, son 15 yıllık süreçte Manisa ilinin istihdam
düzeyine katkısını farklı sosyo-ekonomik göstergeler açısından değerlendirmeyi
amaçlamaktadır. Ayrıca, Manisa’nın sosyo-ekonomik potansiyelinin daha da fazla nasıl
geliştirilebileceğine yönelik karşılaştırmalı örnekler kapsamında,
verilecektir.

32

önerilere yer

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN FİNANSAL
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TÜRKİYE‘DEKİ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Yrd. Doç. Füsun KÜÇÜKBAY
Belediyeler hizmet sundukları beldenin yaşam standartlarını yakından
etkilemektedir. Belediyelerin finansal sürdürülebilirlik düzeyi yükseldikçe beldeye
sundukları hizmet miktarı ve kalitesi de yükselmektedir. Bu nedenle belediyelerin
finansal sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi önemlidir. Finansal sürdürülebilirlik
belediyelerin hizmetlerine devam edebilmesi ve finansal, operasyonel ve yönetimsel
maliyetlerini kendi gelirleri ile karşılayabilmesidir.
Bu çalışmada öncelikle Manisa büyükşehir belediyesinin 2015 yılı finansal
sürdürülebilirliği finansal sürdürülebilirlik ölçütünden (Gelirler/Giderler) yararlanılarak
değerlendirilecektir.
sürdürülebilirliği

ile

Daha

sonra

Türkiye’deki

Manisa
diğer

büyükşehir
büyükşehir

belediyesinin

finansal

belediyelerinin

finansal

sürdürülebilirliği karşılaştırılacaktır. Çalışmada belediyelerin finansal sürdürülebilirlik
düzeylerinin karşılaştırılmasına ilave olarak finansal sürdürülebilirlik düzeyleri ile
belediye başkanının eğitim düzeyi, belediyenin nüfusu ve belediyenin bulunduğu
bölgeye göre değişip değişmediği istatistiksel olarak araştırılacaktır.
MANİSA İŞLETMELERİ AÇISINDAN REKABETÇİ REPARTUARLARIN
BELİRLENMESİ VE BİR ÖNERİ DEĞERLENDİRME
Öğr. Gör. Mehmet KAPLAN - Öğr. Gör. Berna TURAK KAPLAN
Rekabetçi repertuar, bir işletmenin geçmişte yapmış olduğu rekabetçi hamlelerin
tümünü kapsayan hareketler/eylemler olarak değerlendirilmektedir. Rekabetçi
repertuar, bir işletmenin yeni pazara giriş, fiyat politikaları, stratejik birleşme/hareket
gibi rekabetçi hareketlerini kapsamaktadır. Başka bir deyişle rekabetçi repertuarlar bir
işletmenin geçmişte kar elde etmek ve bunu sürdürebilmek için gerçekleştirmiş olduğu
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hareketlerin bir birikimidir. Araştırmanın amacı Manisa işletmeleri için rekabetçi
repertuarların ortaya konması ve ilerleyen çalışmalara yönelik öneri geliştirmesidir.
ÇOCUKLARIN SUÇA YÖNELMESİNDE AİLENİN ROLÜ:
TURGUTLU ÖRNEĞİ
Doç. Dr. Huriye TEKİN ÖNÜR - Yrd. Doç. Dr. Hıdır ÖNÜR
Çocuk suçluluğu, sosyal bilimcilerin üzerinde durduğu özel öneme sahip bir
alandır. Hem ileri yaşlarda ortaya çıkma potansiyeli bulunan suçluluğun önceden
önlenme ihtimalinin bulunması, hem de bu yolla azaltılabilecek olan suçluluk
oranlarının o toplumun sosyal gelişmesi bakımından gösterge olarak kabul edilmesi
sosyal bilimcileri suçluluk konusuna yöneltmiştir. Bu çalışmada Turgutlu ilçesinde
çocukların suça yönelmesinde ailelerin rolünü ortaya koymak amacıyla suç işlemiş
çocukların annelerinden, babalarından, erkek kardeşlerinden ve kız kardeşlerinden
oluşan dört ayrı grupla odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Gruplar dörder kişiden
oluşmuştur. Her bir görüşme ortalama 90 dakika sürmüştür. Katılımcılar Turgutlu
ilçesinde çocuk suçluluğunun yoğunlaştığı mahalleler olan Atatürk Mahallesi,
İstasyonaltı Mahallesi ve Mustafa Kemal Mahallesi’nden Sosyal Hizmetler İlçe
Müdürlüğü’nün yardımıyla seçilmiştir. Ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmış olan
görüşmelerin önce deşifresi yapılacak, sonra da nitel araştırma tekniklerinden söylem
analizi yapılarak değerlendirilecektir. Değerlendirmeler ailenin otoriter-demokratik
oluşu, ailede çocuğun değeri, çocuğun davranışlarını şekillendirmede ailenin rolü, ailede
suç ile ilgili değer sistemi ve ailelerin suçluluğun nedenlerini açıklama biçimleri
çerçevesinde yapılacaktır.
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MANİSA İLİNDEKİ YAŞAM MEMNUNİYETİNİN EGE BÖLGESİ’NDEKİ
DİĞER İLLERLE KARŞILAŞTIRILMASI
Yrd. Doç. Dr. Rıdvan KESKİN - Yrd. Doç. Dr. Aynur İNCEKIRIK
Amaç: Ege Bölgesi’nde yer alan iller arasından Manisa ilinin yaşam
memnuniyetinin sosyo-demografik özellikler bakımından incelenmesidir.
Yöntem: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2013 yılı “İl Düzeyinde Yaşam
Memnuniyeti” anketinden elde edilen veriler arasından seçilen değişkenler kullanılarak
Ege Bölgesi’ndeki illere ait tanımlayıcı istatistikler, frekanslar ve histogram grafikleri
ile yaşam memnuniyetleri gösterilmiştir. Bu iller arasındaki yaşam memnuniyet
farklılıklar hem kalitatif hem de kantitatif yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Bulgular: Çalışma bulguları doğrultusunda genel olarak yaşam memnuniyetinin
cinsiyet, yaş grubu ve medeni durum ayrımına göre farklılıklar gösterdiği ortaya
çıkmıştır. Manisa’da bireylerin genel mutluluk oranı %90, evli bireylerin memnuniyet
oranı %95, % 88’i işinden memnun, % 75’i gelirinden memnun, %68’i kazancından
memnun, %84’ününde sosyal hayatından memnun olduğu görülmektedir.
Sonuç: Çalışma sonucu elde edilen bulgulara dayanılarak, Manisa ili ile Ege
Bölgesi’ndeki diğer illerde yaşayan bireylerin yaşam memnuniyeti karşılaştırıldığında,
Manisa ilindeki bireyler mutluluk oranı açısından ilk sırada yer almaktadır. Aynı
zamanda Manisa ilinin mevcut yaşam memnuniyet göstergelerinin Ege Bölgesindeki
diğer illere kıyasla oldukça yüksek oluşu, Manisa ilinin yaşanılabilir bir il olarak tercih
edilebilirliğini yükseltmektedir.
MANİSA’DA YAŞAM DOYUMU, KENTSEL DOYUM VE KENTE BAĞLILIK
Arş. Gör. Çağlar SOLAK - Arş. Gör. Emine AKMAN DİREKÇİ
Arş. Gör. Pınar ACET
İnsanların bağ kurdukları ve sosyal bir anlam yükledikleri mekanlar arasında
kendi evlerinin, çalışma mekanlarının, sokaklarının ya da mahallelerinin yanısıra, bir
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kentin vazgeçilmez unsurları olan meydanlar, parklar, pazar yerleri, çarşılar gibi
kamusal mekanlar da yer almaktadır. Kentleşme oranının giderek arttığı günümüz
Türkiye’sinde, bireylerin yaşadıkları kente aidiyet duyguları ve hissettikleri doyum
yaşam kalitesinin önemli belirleyicilerindendir. Dolayısıyla, bir kentte yaşayan
insanların yaşam doyumları ile kentsel doyumları arasındaki ilişkinin tabiatını anlamak,
kentsel kimliklerinin bileşenlerini tespit etmek için önemlidir. Bu noktadan hareketle
çalışmamızda, Manisa ilinde yaşayanların yaşam doyumları, kentsel doyumları ve
kentsel kimliklerini belirleyen faktörler ve bunların arasındaki muhtemel ilişkiler ele
alınmıştır. İnternet üzerinden ulaşılan katılımcılara genel yaşam doyumu, kentsel doyum
ve kente bağlılık ölçekleri uygulanmış, verilerin istatistiksel analizi SPSS programı ile
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular çevre psikolojisi perspektifinden tartışılmıştır.
KÜLTÜREL DEĞERLERİN EKONOMİ VE TURİZM AÇISINDAN ETKİSİ:
MANİSA MESİR MACUNU FESTİVALİ
Dr. Öğr. Tuba Esra BASKAK
Kültür, toplumdaki değer yargıların bütünüdür. Bu değer yargıları ülkelerin
gelişimi açısından önemlidir. Ülkelerin hem sosyal hem ekonomik açıdan gelişmesi için
kültürel değerlerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerekmektedir.
Şehzadeler şehri olarak bilinen Manisa, kültür bakımından oldukça zengindir.
Bugün ismi neredeyse Manisa ile özdeşleşmiş olan Mesir Macunu Festivali bu kültürel
zenginliğe bir örnektir. Bu macunun hem tarihi hem sosyal hem de ekonomik yapıda
katkısı vardır. Çalışmada ilk olarak macunun nasıl ve ne zaman ortaya çıktığı, ardından
bu macunun Manisa ekonomisine katkısının ne olduğu belirtilmektedir. Çalışmanın
sonunda ise, her yıl düzenlenen ve maliyeti oldukça fazla olan Mesir Macunu
Festivali'nin turizm açısından önemine yer verilmektedir.
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1920’DEN 2017’YE TBMM’DEKİ MANİSA MİLLETVEKİLLERİ VE MECLİS
FAALİYETLERİ
Prof. Dr. Nurettin GÜLMEZ
Manisa ilinin adı, 24 Ekim 1926 tarih ve 4248 Sayılı Kararname çıkıncaya kadar
Saruhan olarak kullanılmıştır. Yani 24 Ekim 1926’dan beri Manisa olarak anılmaktadır.
Bu nedenle Birinci Dönem TBMM’deki milletvekilleri, Saruhan mebusu olarak temsil
görevlerini yerine getirmişlerdir.
Bugüne kadar 26 dönem seçim yapılmış ve her dönemde 7-14 arasında
milletvekili ile Manisa temsil edilmiştir. 26 seçim döneminde toplam 266 milletvekili,
Manisa adına görev yapmıştır. 266 milletvekili, 5.703 Meclis içi faaliyette bulunmuştur.
Cumhuriyet Senatosu Manisa senatörü 51 adet Senato içi faaliyet yapmıştır. Yani
söz almış, teklif vermiş, yazılı veya sözlü soru önergesinde bulunmuş ve konuşma
yapmıştır. Danışma Meclisi’ndeki Manisa üyesi 97 defa söz almış ve 2 önerge vermiştir.
Temsilciler Meclisi Manisa İli temsilcisi, sadece 3 defa söz almıştır.
Bu çalışmada; TBMM’deki milletvekillerinin doğum yerleri, meslekleri, dil
bilme durumları, bakan olarak görev yapmaları, eğitim durumları, medeni halleri, çocuk
sayıları, aldıkları ödüller ve TBMM’deki faaliyetleri konu edinilmiştir.
Ayrıca Manisa’nın TBMM’deki siyasi parti tercih değişimi, izlenmeye
çalışılmıştır.
II. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA MANİSA’DA HALKIN SOSYAL, KÜLTÜREL
VE EKONOMİK DURUMU (CHP TEFTİŞ RAPORLARINA GÖRE)

Prof. Dr. Kenan OLGUN
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkevleri yönetmeliğinde de belirtildiği gibi,
çağdaşlaşma yönünde önemli adımlar atmakla birlikte bunu halka anlatmakta,
benimsetmekte zorluklar çekmiştir. Bunun içindir ki CHP, örgün eğitimin dışında
kalmış olan halka, “devrimleri benimsetmek” amacıyla da 1932 yılından itibaren
Halkevlerini kurmuştur. Şehir merkezlerinde kurulan Halkevlerini 1940 yılından
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itibaren köylere kadar giden Halkodalarının açılması izlemiştir. Halkı çağdaş uygarlık
seviyesine yükseltmek için yapılan inkılapların halka benimsetilmesi, inkılapların
devamının gelmesi için Parti-Devlet bütünleşmesini de gerçekleştiren CHP, 1936
yılından itibaren hızla bu alanda adımlarını atmıştır. Başbakan ve aynı zamanda CHP
Genel Başkan Vekili olan İsmet İnönü tarafından 18 Haziran 1936 tarihinde yayınlanan
beyannamede; CHP’nin memleketin siyasi ve sosyal yaşamında takip ettiği amaçların
gerçekleşmesini sağlamak, partinin gücünü artırmak ve parti ile hükümet idaresi
arasındaki bağı güçlendirmek için sıkı bir işbirliğine karar verildiği belirtilmektedir. Bu
beyanname ile hedeflenen parti-devlet bütünleşmesi sağlanmıştır. Beyanname sonrası
CHP Genel Sekreteri İçişleri Bakanı, CHP il başkanları da o ilin valileri olacaklardır.
Parti-Devlet bütünleşmesi sağlandıktan sonra CHP, “parti müfettişliği” kurumu
sayesinde halkın durumunu tespit etmeye çalışmıştır. Kurulan bölge müfettişlikleri
vasıtasıyla iller yerinde incelenmiş, ilin durumu hakkındaki raporlar CHP Genel
merkezine ulaştırılmıştır. Müfettişlik sistemi parti-halk ilişkisinde önemli bir konuma
sahiptir. Nitekim parti müfettişleri, parti adına yurt çapında çalışmalarını sürdürerek
önemli görevler üstlenmiştir. Teftişlerde görevlendirilen parti müfettişleri, etki alanları
içerisinde sadece parti teşkilat organının sade birer üyesi olarak davranmamışlardır.
Halkla da birebir temas halinde olan müfettişler, aynı zamanda Halkevleri ile birlikte
toplumun yaşam sahası içinde aktif biçimde rol almıştır. Merkezden atanan müfettişler
altı ay kaldıkları görev bölgelerinde, merkez ve kazalarda parti örgütünün yaptığı tüm
çalışmaları inceleyerek teşkilatla ilgili olumlu ve olumsuz tüm izlenimlerini raporlarına
eklemişlerdir.
Biz bu çalışmamızda; Cumhuriyet döneminde Manisa’da parti ve parti
örgütlenmesi ile birlikte halkın sosyal ve ekonomik yaşam koşullarını, müfettiş
raporlardan edindiğimiz bilgiler ışığında ele alacağız. Çalışmamızda ağırlıklı olarak,
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’ndeki müfettişlik raporlarından yararlanılacaktır.
Bildiride ele alınan Manisa’nın II. Dünya Savaşı yıllarındaki teftiş raporları bize;
Manisa’nın sosyo-ekonomik dokusuna dair ipuçları sunarken, bu dönemde CHP’nin
parti teşkilatlanmasının da bir portresini çizmektedir. Zira bu raporlar şehirdeki parti
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yapılanmasını, heyet ve idare kurullarını, teşkilatın donanım ve teçhizat açısından
yeterliliğini göstermesi açısından önemlidir. Bunun yanı sıra bu raporlar halkın parti ile
münasebetlerine de bir bakış sunmaktadır. Teftiş raporları, partinin bölgedeki
örgütlenmesi, çalışmaları, halkın hükümet ve partiye karşı tutumları, bölgenin temel
ihtiyaçlarının karşılanması gibi birçok konunun takibi ve çözüme kavuşması konusunda
da merkeze önemli bilgiler sunmuştur. Müfettiş raporları, Tek Parti döneminde bir taşra
kentinin hemen her bakımdan tasvirini sunması bakımından önemlidir.
CHP PARTİ MÜFETTİŞLİK TEŞKİLATI VE TEFTİŞ
RAPORLARINDA MANİSA (1943)
Doç.Dr. Dilşen İNCE ERDOĞAN
9 Eylül 1923’de kurulan Halk Fırkası 1924’de Cumhuriyet Halk Fırkası, 1935’de
Cumhuriyet Halk Partisi adını almıştır. Yeni kurulan Fırkanın amacı, milli hakimiyetin
halk tarafından ve halk için benimsenmesini sağlamak en önemlisi de Türkiye’yi çağdaş
uygarlık düzeyine yükseltmektir. Bu amaç doğrultusunda taşrada örgütlenmeye önem
verilmiş ve devletin eli olarak taşrada parti görev yapmıştır. Devletin resmi partisi olan
Halk Fırkası, 104 maddeden oluşan Nizamnamesinin VI. Bölümünün 82. maddesinde il
örgütlerinin denetlenmesi için parti müfettişlik teşkilatı oluşturmuştur. 1923 yılında
kabul edilen bu madde doğrultusunda, 1925 yılında ülke 14 bölgeye ayrılmış ve her
bölgenin başına bir müfettiş atanmıştır. 1935 yılında 23 vilayet ve 7 teftiş bölgesi, 1
Eylül 1940'da 40 vilayetten ve 25 teftiş bölgesi olmak üzere ülke mıntıkalara ayrılmıştır.
1931 Nizamnamesi ile kaldırılan müfettişlikler 1935 Nizamnamesi ile devamına karar
verilmiştir. Peker Hükümeti bu dönemde “CHP Teftiş Bölgeleri ve Teftiş İşlerini
Yürütme Planı” hazırlamış ve parti müfettişlerinin dikkat etmesi gereken noktalar,
hükümet yetkilileri ile parti üyeleri arasındaki uyum gibi konuların üzerinde
durulmuştur. Ayrıca bu nizamname ile parti müfettişlerinin Umumi İdare Heyetince,
Umumi İdare Heyeti üyeleri, partili mebuslar ya da partililer arasından atanacağı da
belirtilmiştir. 21 Haziran 1939’da CHP Teftiş Talimatnamesi Umumi İdare Heyeti
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tarafından hazırlanmış ve CHP Genel Başkanlık Divanınca kabul edilmiştir. Bu
dönemde 20 müfettiş ve mıntıkaları belirlenmiştir. Hemen ertesi yıl 25 parti müfettişi
40 farklı mıntıkaya gönderilmiştir. Bu dönemde Manisa, Giresun mebusu Hasan Vasıf
Somyürek tarafından Kütahya mıntıkasına bağlı olarak değerlendirilmiştir. 1950 yılında
yapılan seçimlerden sonra müfettiş sayısı 54’e çıkarılmış fakat mali imkansızlıklar,
Genel İdare Kuruluna daha geniş yetkilerin verilmek istenmesi Teftiş Teşkilatının 25
Mayıs 1950’de kaldırılmasına neden olmuştur. 1951’de de CHP’nin VIII. Tüzüğünde
teşkilata yer verilmediği görülmüştür.Tek Parti Döneminin önemli kurumlardan biri
olan müfettişlik teşkilatı ve bu teşkilatın CHP’nin merkez yönetimine gönderdiği
raporlar Manisa ile örneğinde ele alınacaktır. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivlerinden
1943 yılına ait Manisa bölgesine ait teftiş raporları alınmış ve bölgenin sosyal, ekonomik
ve siyasi yapısı ile ilgili önemli verilere ulaşılmıştır. Ayrıca, bölgeden seçilen vekillerin
seçim bölgelerine gittiklerinde hazırlamış olduğu intihap dairesi raporları da
değerlendirilecektir. Böylece kendi seçim bölgesi dışında rapor yazmış olan parti
müfettişlerinin görüşleri ile seçim bölgelerindeki ziyaretleri esnasında bölgeleri
hakkında yaptıkları değerlendirmeleri raporlaştıran vekillerin görüşlerinin benzerlik ve
farklılıkları da görülmüş olacaktır.
MANİSA HALKEVİ’NİN MANİSA’NIN EĞİTİM HAYATINA OLAN
ETKİLERİ
Yrd. Doç. Dr. Müslime GÜNEŞ
Toplumların gelişmesinde örgün eğitimin yanında yaygın eğitimin de önemli bir
rolü vardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte toplumsal değişim süreci
büyük bir ivme kazanmış, toplumun yeniden inşası, eğitilmesi, cumhuriyetçi düşünceye
uygun

yurttaşlık

gerçekleştirilmeye

modelinin
çalışılmıştır.

oluşturulması,
Cumhuriyetin

her

alanda

getirdiği

yapılan
yeni

devrimlerle

yaşam

tarzının

benimsetilmesinde, devrimin toplumsal tabana yayılmasında, halkın bilinçlenmesinde
19 Şubat 1932 ‘de açılan halkevlerinin önemli katkıları olmuştur.
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Genç Cumhuriyet Türkiye’sinin yaşadığı ekonomik yetersizlikler, gerekse araç
gereç ve eğitici yetersizliği örgün eğitim kurumlarının yanında, halkı bilinçlendirmek
ve kültürü yaygınlaştırmada önemli işlevler üstlenen halkevleri gibi kuruluşların
etkinlik göstermelerini zorunlu kılmıştır. Halkevleri , Cumhuriyetin gerçekleştirdiği
devrimlerin bir uygulama merkezi olduğu kadar; yediden yetmişe herkesin kendisini
gerçekleştirebileceği birer eğitim merkezleri olmuştur. Manisa Halkevi de açıldığı
yıldan itibaren Manisa’nın sosyal ve kültürel yaşamında iz bırakan bir kültür
kuruluşudur. Bu araştırma Manisa Halkevinin, Manisa’nın eğitim yaşamına olan
etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
MAĞNİSA’YA AİT ŞİİRLER ÜZERİNDEN KISACA MANİSA TARİHÇESİ
Doç. Dr. Dilorom HAMROEVA
Manisa, Osmanlı Döneminin en önemli medeniyet beldelerinden biridir. Tarihi
şehirler arasında, edebiyatta İstanbul’dan sonra en çok da şiir ve mesnevi ithaf edilmes
ile de bilinmektedir. Dolaysıyla, şehir hakkında yazılan şiirler beldenin kısa tarihçesi
oluşturmaktadır.
Manisa’ya ait şiirler başında Birri Mehmed Dede gazelleri gelmektedir. Şehrin
sosyal hayatı, tarihi olayları, çevresi ve medeni boyutu hakkında ayrı ayrı gazeller yazan
Birri, Manisa’nin manzum tarihini ele almış bulunmaktadır. Manisa ile ilgili ünlü divan
eserleri arasında, Birri gazel ve mesnevilerinden sonra Tevhide hanımın Destan-i
Mağnisa eseri yer almaktadır. Destan, şekil ve mazmun olarak, Özbek edebiyatında
1880larda yazılmış Seyahat-name’yi Mukumi destanı ile oldukça benzerlik ifade
etmektedir. Özellikle, 1850’den sonrakibölgedeki yönetim kişileri, doğası, entografisi
ile ilgili bilgiler oldukça kıymetlidir.
Mezkur bildiride, Birri Efendi,Tevhide hanım, Vehbi, Asafzade şiirleri yanı sıra
Manisa’yı medh eden Osmanlı Dönemi divan şiirleri üzerinden XVII-XIX. Yüzyıllar
Manisa tarihi ile ilgili incelemeler ele alınacaktır.
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KLASIK TÜRK EDEBIYATINA YANSIYAN YÜZÜYLE MANISA
Yrd. Doç. Dr. Bilal ELBIR - Y.L. Öğr. Esra YILMAZ
Klasik Türk Edebiyatının gelişiminde, siyasi, sosyal, kültürel faaliyetlerin
şekillenmesinde ağırlıklı merkezlerin başkentler ve devamında şehzadelerin sancağa
çıktığı şehirler olduğu bilinir. Manisa da bu anlamda yetiştirdiği şehzadeleri, tarihi ve
edebi şahsiyetleri, sosyal ve kültürel yapılarıyla önemli bir şehirdir. Fatih Sultan
Mehmed, Kanuni Sultan Süleyman gibi önde gelen Osmanlı padişahlarının sancağa
çıktığı yer olan Manisa aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda canlı ve renkli bir
merkez, birçok şair ve sanat adamının da doğup büyüdüğü bir mekandır. Bu çalışmada
Manisa’nın geçmiş dönemlerdeki bu çok yönlü yapısının klasik edebiyattaki
izdüşümleri ortaya çıkarılacak, tarihi, siyasi, sosyal, kültürel dokuların edebiyata nasıl
yansıdığı gözler önüne serilecektir.
ŞEHRENGİZLER IŞIĞINDA XVI. YÜZYILDA MANİSA:
ŞEHİR ÖZELLİKLERİ, HALKI VE MESLEK HAYATI
Arş. Gör. Derya KARACA
Klasik Türk edebiyatında şehirler ya beyitlerde meşhur özellikleriyle isimleri
geçerek ya redifleri şehir ismi olan veya olmayan ama bir şehri tasvir eden çeşitli nazım
şekilleriyle ya da şehri anlatan türlerde yer almıştır. Bu türlerden biri de XVI. yüzyılda
ortaya çıkan bir şehrin doğal, tarihî ve mimari güzellikleri ile çeşitli meslek dallarında
ün yapmış güzellerinin anlatıldığı şehrengizlerdir. Şehrengizlerde şairler, doğup
büyüdükleri, bir süre yaşadıkları veya gördükleri şehirleri, doğal, tarihî, mimari
güzellikleri ve güzelleriyle şiirlerinde anlatırlar. Klasik Türk edebiyatında çeşitli şehirler
hakkında birçok şehrengiz yazılmıştır. Hakkında şehrengiz yazılan şehirlerden biri de
tarih boyunca ilim, sanat ve kültür merkezi olan şehzadeler şehri Manisa’dır. Manisa
hakkında her ikisi de XVI. yüzyılda yazılan Şehr-engîz-i Manisa adlı iki şehrengizden
biri Manisalı Câmi‘î’ye diğeri ise bir süre Manisa’da bulunan Derzi-zâde Ulvî’ye aittir.
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Câmi‘î’nin şehrengizinde kısaca şehir tasviri yapılmış olup şehrin güzellerine
ağırlık verilirken Ulvî’nin eserinde Manisa’nın yeşil sahraları, akarsuları, mesire yerleri,
kalesi, sarayı, camisi, evleri, şehir halkı ve güzelleri söz konusu edilmiştir. Bu bağlamda
bu bildiride Manisa şehrengizlerinde yer alan bilgiler ışığında şehrin genel özellikleri,
coğrafi, tarihî ve mimari özellikleri ile şehir halkı ve şehrin güzelleri vasfında dönemin
meslekleri incelenerek XVI. yüzyıl Manisa’sı ve toplum hayatı ortaya koyulacaktır.
BİR ACAİB MANİSA: ACAİB-İ ʽUZMÂ’DA MANİSA BAHSİ
Y.L.Öğr. Sami SÜMER
Memluk Sarayı müneccimbaşı İbn Zunbül tarafından Sultan I. Selim döneminde
Kanunu’d-Dünya ismiyle Arapça kaleme alınan eser, III. Murat’ın emriyle Manisa‘da
şehzadeliği sırasında Kadı Abdurrahman tarafından Türkçe’ye tercüme edilir. Kemiyet
ve keyfiyet olarak hacmi katlanan eser, mütercim tarafından ciddi tasarruflarla üç sene
içinde Sultan’a arz edilir. Kozmogoni, yaratılış, coğrafya, tarih, astronomi ve feslefe
gibi çok geniş bir yelpazedeki konu içeriğinde kaleme alınan eserin şehrilere ayırdığı
bahislerden biri de Manisa bahsidir. Orijinal eserdeki Manisa bahsinin yetersizliğine
değinen mütercim, bu şehirde ikâmet ediyor oluşunu meşru zemin olarak gösterip, şehir
hakkında diğer bahislerdekine göre gayet uzun bir açıklamaya girişir.
Hâli hazırda bir çevirisi dahi yayımlanmamış olan eserin, yazarın ve mütercimin
hakkında literatürdeki bilgileri de eksik ve dahi teyit ve tenkide muhtaç konumdadır.
Çalışmamızda doğrudan Manisa bahsinin muhtevasını ifade ederek diğer şehirlerin ele
alınışından hareketle burası hakkındaki tutumun kuvvetine atf-ı nazar etmeye
çalışacağız. Eserin geneli hakkında da özet hükmünde açııklamaları ifade ederek, daha
önce hiç çalışılmamış bir eseri esas olarak Manisa bahsi üzerinden tanıtacağız.
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16. YÜZYILDA MANİSA KAZASINDA GÖÇLER
Prof.Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ - Doç. Dr. Alpaslan DEMİR
Tahrir defterleri çerçevesinde Anadolu’nun çeşitli şehir ve sancaklarını çalışan
araştırmacıların hem fikir olduğu konu 16. yüzyıl Anadolu’sunda bir nüfus artışı
yaşandığıdır. Genel itibariyle araştırmacıların ekseriyeti, çalıştıkları bölgelerdeki
nüfusun yüzyıl içerisinde iki katına çıktığını ifade etmekte ve aşırı bir nüfus artışından
bahsetmektedirler. Mevcut nüfus artışına karşın, Türkiye sınırları içinde kalan bölgeler
için yapılmış olan tahrir çalışmalarında, demografik, ekonomik ve yerleşme açısından
çok önemli olan göç konusu ya hiç incelenmemiş ya da istatistiklere yer verilmeden
sadece bir iki paragraf bahsedilerek geçiştirilmiştir. Buradan hareketle, bu çalışmada
Manisa ve çevresine gelen göçmenler ekseninde göçlerin Osmanlı iskân yapısına etkisi
değerlendirilecektir.
Bu çalışma, yürütücülüğünü Prof.Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ'nün yaptığı 113K101
nolu SOBAG/TÜBİTAK projesinin bir bölümü olup bu projeye verdiği destekten dolayı
TÜBİTAK'a teşekkür ederiz.
AYDIN MUHASSILLIĞI İDARESİNDE SARUHAN SANCAĞI
(XVII-XVIII. YÜZYILLAR)
Doç. Dr. Tanju DEMİR - Yrd. Doç. Dr. Bülent ÇELİK
Osmanlı Devleti’nin Anadolu eyâletini oluşturan Aydın, Saruhan, Menteşe,
Sığla, Karahisar-ı Sahib, Kütahya, Sultanönü, Hamid, Teke ve Alaiye gibi sancaklardaki
Osmanlı malî sistemi içersinde çeşitli malî kalemlere bağlı bazı mukataalar, XVII.
yüzyıl’da Osmanlı klȃsik eyalet idaresinden ayrılarak Aydın Muhassıllığı adı verilen
malî-idarî yönetime bağlanmıştır. Aydın Muhassılları, tasarruf etmekte bulundukları bu
kadar geniş bir bölgeyi, mütesellimler tayin etmek suretiyle idare etmişlerdi. Tayin
edilen mütesellimlerin kimler olduklarına ve görevlerinin niteliklerine dair elimizde
yeterince bilgi bulunmaktadır. Aydın Muhassıllarının görevleri sadece vergi toplamakla
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sınırlı olmayıp, Muhassıl Paşaların hukukî, idarî ve askerî bir çok konuda devletin
emirlerini yerine getirmekle yükümlü oldukları anlaşılmaktadır. Bu uygulamanın
Osmanlı arşiv belgelerindeki bilgiler ve Saruhan Sancağı’ndaki mîrî mukataalar esas
alınarak mali yönü ile diğer, hukukî, idarî ve askerî konulardaki yansımaları tebliğimizin
konusunu oluşturmaktadır.
MANİSA VE OSMANLI ŞEHİRLERİ ARASINDAKİ KONUMU
(1450-1700): TOPLUMSAL-MEKANSAL BİR YAKLAŞIM
Yrd. Doç. Dr. Yunus UĞUR
Şehirlerin bizzat kendi tarihlerini yazmak kadar diğer şehirlere ve genel olarak
içinde bulunduğu siyasi entite, medeniyet ve coğrafyaya göre konumunu tespit etmek
de elzemdir. Bu bir bakış açısıdır ve şehirler arasındaki etkileşimi ve ilişki ağlarını
dikkate alan bu bakış açısıyla bir şehrin gelişimini isabetle anlamak ve değerlendirmek
çok daha mümkündür. Manisa şehrinin hem kendi içerisindeki gelişimini hem de başka
şehirlere göre konumunu ele alacak bu çalışmada, 1450-1700 yılları arasına
yoğunlaşılacaktır. Ellişer yıllık beş dönemde incelenecek olan bu süreçte, şehrin tarihsel
gelişimi ve diğer Osmanlı şehirlerine göre konumu üç ana başlıkta araştırılacaktır. Bu
üç ana başlık, şehrin demografik (hane sayıları ve dini-etnik grupların dağılımı),
yerleşim (mahalle sayıları ve yoğunlukları ile mimari eserleri) ve iktisadî (toprak ve
mülkiyet dağılımı, üretim kapasitesi, vergiler ve avarızlar) verilerine dayanacaktır.
Çalışmada, birincil kaynak olarak tahrir ve avarız defterlerinden istifade edilecek
ilaveten mevcut literatür ve arşiv kaynaklarına müracaat edilecektir. Yöntem olarak bir
veritabanı oluşturularak genel seyir tasvir edilecek, toplanan veriler istatistiki araçlarla
(SPSSS) analiz edilecek ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ile sonuçlar haritalanacaktır.
Haritalama

dışında

tablo

ve

grafikler

kullanılarak

elde

edilen

çıktılar

görselleştirilecektir. Böyle bir bakış açısıyla hem Manisa şehrinin 1450-1700 arasındaki
tarihsel gelişimini diyakronik olarak görmek mümkün olacak hem de 250 yıllık bu
dönemin her elli yıllık parçasında şehrin diğer Osmanlı şehirlerine göre konumunu
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senkronik olarak ortaya koyma ve tartışma fırsatı ortaya çıkacaktır. Manisa’nın bu tarihi
süreçte hane, mahalle sayısında ya da etnik-dini grupların dağılımında ya da vergi
miktarlarındaki çeşitlilik, artış ve azalışında kendine mahsus bir durumumu var yoksa
Osmanlı şehirleri ile benzeri bir süreci mi takip ediyor değerlendirilecektir. Manisa,
hangi açılardan hangi Osmanlı şehirlerine benziyor ve hangi Osmanlı şehirlerinden
farklılaşıyor

tespit

edilecektir.

Özetle,

TUBITAK

desteği

ile

Osmanlı

İmparatorluğu’nun farklı coğrafyalarındaki 50 kadar şehir örneklemi üzerinde
yaptığımız çalışmadan yararlanılarak bu tebliğde Manisa üzerine yoğulaşılacak ve
bulgularımız tartışmaya açılacaktır.
AHKAM DEFTERLERİNDE MANİSA (1742-48)
Dr. Ayhan ÜRKÜNDAĞ
Başbakanlık Osmanlı Arşivinde mevcut defter serileri arasında Ahkam
Defterlerinin özel bir önemi vardır. Divan bürokrasisindeki uzmanlaşmanın neticesinde
1742 yılında ortaya çıkan bu defter serisi yerel tarih araştırmaları açısından önemli bir
kaynaktır. Bu çalışmada Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan Anadolu Ahkam
Defterleri (1-10)

serisi taranarak Manisa ile ilgili hükümler tespit edilmiştir. Bu

hükümlerde Manisa ve çevresinde gerçekleşen eşkıyalık olaylarından, vakıf sorunlarına
kadar toplum hayatının farklı yönlerini yansıtan bilgiler yer almaktadır.
TARIHSEL PERSPEKTIFTEN SALIHLI İLÇESI ÜZÜM ÜRETIMI,
PAZARLAMASI VE FINANSMANI
Yrd. Doç. Dr. Umut Burak GEYİKÇİ - Yrd. Doç. Dr.Burcu MUCAN –
Yrd. Doç. Dr.İ.Emre KARAA - Dr. Hakan ATLI Prof. Dr. Mustafa TEPECI - Prof. Dr.Ramazan GÖKBUNAR

Çalışmada Salihli ilçesinde üretilmekte olan Sultaniye çeşidi çekirdeksiz üzümün
tarihçesi, iklimsel ve doğal şartları, ilçe ekonomisine katkıları, toplam tarımsal üretim
içerisindeki payı ve Salihli için önemi ele alınmıştır. Salihli ilçesinde üzüm üretimi ile
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uğraşan üreticilerle yüzyüze anket tekniği ile gerçekleştirilen incelemeler neticesinde,
sultaniye çeşidi üzümün ilçe ekonomisine yarattığı katma değer, istihdama katkısı,
uygulanan geleneksel ve modern yöntemler, pazarlama şekilleri ile üreticilerin ihtiyaç
duydukları finansman ile finansmana ulaşma yolları incelenmiştir. Gerçekleştirilen
çalışma neticesinde Anadolu’da bağcılığın MÖ 3500’lü yıllara dayandığı ve Sultaniye
çeşidi çekirdekisiz üzüm üretiminin Salihli yöresinde buna paralel bir geçmişi olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Salihli’de her yerleşim yerinden 10 çiftçi ile olacak şekilde
merkez dahil beş köyde gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre üzüm üretimi için
katlanılan maliyetlerin %37’sinin işçilik, %24’ünün gübre, %4 hormon, %7 sulama,
%18 akaryakıt, %2 ilaç, %2 zeytinyağı, %1 kanaviçe, %3 tamir bakım ve %2’sinin de
posata maliyeti olduğu, ilçe ekonomisi açısından sultaniye çeşidi üzümün hektara
yaklaşık 6300 dolarlık bir gelir ve 3900 dolarlık da katma değer yarattığı sonucuna
ulaşılmıştır.
TURGUTLU’YA HAS DUMANLI PAPAZ ERIĞININ TARIHSEL KÖKLERI
VE ÖZELLIKLERI
Yrd.Doç.Dr. İsmail METIN - Yrd.Doç.Dr. Umut Burak GEYİKÇİ Dr. Hakan ATLI
Turgutlu dumanlı papaz eriği ilçenin geleneksel ürünleri arasında yer almakta
olup, Turgutlu eriği olarak da bilinmektedir. Turgutlu erik üretiminde toplam erik
alanları bakımından Türkiye’nin %6,3’ünü, Manisa’nın ise %61,3’ünü oluştururken,
toplam erik üretiminde Türkiye’nin %3’ünü ve Manisa’nın da % 58,8’lik kısmını
oluşturmaktadır. Turgutlu İlçesinin en önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan
Turgutlu dumanlı papaz eriği ilçede yer alan 240.000 dekarlık toplam tarımsal alanlar
içerisinde 13.000 dekarlık bir yer kaplamaktadır. Rengi ,kokusu, şekli ve adı ile
Turgutlu’ya has özellikler taşıyan Turgutlu dumanlı papaz eriğinin tarihsel kökenleri,
iklimsel ve coğrafi gereklilikleri, yetiştirilme şartları, elde edilen ikincil ürünleri, ticari
değeri, üretim ve pazarlama olanakları, ulusal ve uluslararası bilinirliği ile Turgutlu ilçe
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ekonomisine katkıları bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında
gerçekleştirilmiş olan araştırmalar neticesinde Can erik familyasından olan Dumanlı
Papaz Eriğinin, yaygın şekilde Turgutlu Dumanlı Papaz Eriği olarak bilindiği, en
belirgin özellikleri olarak yuvarlak formu, belirgin karın çizgisi, koyu yeşil ve üzeri
dumanlı kabuk rengi ve 34g. civarında olgunlaşmış meyve ağırlığı ile Turgutlu ilçesine
has bir meyve çeşidi olduğu ve Turgutlu ilçesinin geleneksel ürünlerinden olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
MANİSAİLİ KULA İLÇESİNDE YETİŞEN HAYIT BİTKİSİ İLE
YÜN KİLİM İPLİKLERİNİN BOYANMASI
Doç.Dr. H.Sinem ŞANLI - Öğr. Gör. Dr.Hilal BOZKURT
El sanatları bakımından oldukça zengin bir yapıya sahip olan Anadolu, bitkisel
boyacılığın yöreye özgü dokumalarda kullanılması bakımından ayrı bir önem
taşımaktadır. Geleneksel boyama yöntemleri ve farklı boya reçeteleri uygulanarak, halı,
kilim vb gibi dokuma ipliklerinin boyanması ile bitkisel boyacılık geçmişten günümüze
kadar ulaşmıştır. Bitkisel boyacılıkta kullanılan bitkinin çeşidi, cinsi, bitkiyi kaynatma
süresi, mordan çeşidi ve miktarı boyamayı etkileyen faktörlerdendir. Manisa ili Kula
ilçesinde ve köylerinde yetişen Hayıt (Vitex agnus) bitkisi de bitkisel boyamacılıkta
kullanılan boya bitkilerinden biridir. Anadolu’nun sıcak bölgelerinde yetişen, gri-yeşil
renkli yaprakları, mor ya da mavi çiçekleri olan hayıt bitkisinin meyveleri kokulu olup,
Haziran ayında çiçek açmaktadır. Bitkinin kurutularak öğütülmüş çiçekleri ve taze
yaprakları ile mordanlı boyama yöntemi uygulanarak bitkisel boyacılık yapılmaktadır.
Bu çalışmada, Manisa ili Kula ilçesi ve köylerinde yetişen Hayıt bitkisi ile ön
mordanlama yöntemi tercih edilerek yün kilim iplikleri boyanmış ve boyama sonucunda
elde edilen renklerin ışık, sürtünme ve su damlası haslık değerleri ölçülmüştür. Yapılan
çalışma esnasında işlem basamakları fotoğrafları çekilerek belgelendirilmiştir.
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MANİSA GÖRDES İLÇESİNDE TÜTÜN ÜRETİMİ ÜZERİNE BİR
İNCELEME
Öğr.Gör. Uğur BILGEN - Öğr.Gör. Bahadir Bilge AYCAN –
Öğr.Gör. Hilal KESEN - Öğr.Gör. Yeliz AYCAN
Gördes Manisa’nın kuzeyinde yer alan yaklaşık 30.000 kişinin yaşadığı küçük
bir ilçesidir. Gördes ilçesi son dönemlerde tarımsal ürün yelpazesini oldukça
geliştirmiştir. Özellikle sera üretim tekniğinin kullanılması tarımsal üretimde yeni bir
soluk getirmiştir. İlçe Tarım Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Belediyelerin
destekleriyle kurulan seraların bölge ekonomisine katkısı oldukça fazladır.
Gördes ilçesinin yıllardır tarımsal üretim lokomotifliğini üstlenen ürün ise
tütündür. Birçok ailenin geçmişten günümüze geçim kaynağı olan tütün; günümüzde
eski rağbetini görmemektedir. Uzun yıllar bu ürünün üreticiliğini yapan çiftçilerimiz
artık alternatif ürünlerin yetiştirmeye başlamışlardır. Ancak son yılarda tütün piyasasını
hareketlendiren tüccarlar çiftçiye verdikleri destekler ile tekrardan gelişim sürecine
girmiştir.
Çalışmamızda, Türkiye’nin genel üretim rakamları ile özelleşme ve sonrası
dönemleri incelenecektir. Bununla birlikte Manisa bölgesi ve nihayet Gördes ilçesi tütün
üretim rakamları incelenecektir. Tütün üretimi üzerine çiftçiler ile birebir görüşme
yapılarak gerekli değerlendirmeler çalışmamızda yer verilecektir.
AKHİSAR KULAKSIZLAR MERMER KİLİA İDOL ATÖLYESİ VE
YURTDIŞINDAKİ KULAKSIZLAR ÜRETİMİ İDOLLER
Yrd. Doç. Dr. Rafet DİNÇ
Kulaksızlar Mermer İdol Atölyesi Akhisar'ın 16 km. güneydoğusundaki
Kulaksızlar köyü yakınlarında bulunmaktadır. Köyün kuzeyi doğu-batı yönünde uzayan
Harmandalı dağı, güneyi geniş ve verimli Kumçayı (Hyllos) ovasıdır. Atölye ilk kez
1991 yılında, Kulaksızlar Köylülerin Manisa Müzesi'ne satmak üzere getirdikleri ilginç
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mermer idol parçaları sonucunda tarafımdan keşfedilmiştir. İdol Atölyesi'nde, Kültür
Bakanlığı’dan

izni

alınarak

1994

ve

1995

yıllarında

yüzey

araştırmaları

gerçekleştirilmiştir.Bu çalışmalar sonunda toplam 842 adet atöye malzemesi bulduk.
Tarla yüzeyinden bulduğumuz mermer idol taslağı ve idol praçalarına göre burasının
"KİLİA TİPİ" idollerin üretildiği önemli bir merkez olduğu saptanmıştır. Anadolu'nun
prehistorik dönemlerine ait küçük plastik eserler arasında, mermerden yapılmış "Kilia
Tipi" heykelcikler 19. yüzyıldan itibaren bilim alemine tanıtılmaya başlanmıştır "Kilia
Tipi" grubuna giren bu heykelciklerin büyük bir çoğunluğu satın alma yoluyla müzeler
ve özel kolleksiyonlara dağılmış durumdadır.
"Kilia Tipi" heykelcikler Anadolu'da Gelibolu Yarımadası'nın (Kilia) dışında,
Troas Bölgesi'nde (Troia, Hanaytepe, Beşiktepe), Mysia Bölgesi'nde (Yortan,
Papazköy), Lydia Bölgesi'nde (Gavurtepe/Alaşehir) Karia Bölgesi'nde (Aphrodisias),
Lykia Bölgesi'nde (Kozağacı), Pamphylia Bölgesin'de (Karain Mağrası) ve Kapadokya
Bölgesi'nde (Kırşehir) ele geçirilmiştir. Anadolu dışında Ege Denizi adalarından
Lesbos/Midilli adasında Mytilene Müzesinde tüm korunmuş "Kilia Tipi" heykelcikler
bulunmaktadır. "Kilia Tipi" heykelciklerin müzelerin dışında, sağlam veya parçalar
halinde Almanya, Amerika, İngiltere ve Fransa'da bulunan özel kolleksiyonlarda
korundukları bilinmektedir. Buradan da anlaşılacağı kadarıyla "Kilia Tipi" mermer
idoller yaklaşık 150 yıldan beri dünyaya yayılmış durumdadır.Geçenlede bir tane
mermer “Kilia İdolü”nün New York Christies Müzayede Evinde 14.5 milyon dolara
açık artırmayla satılması, T.C. Kültür Bakanlığı harekete geçirmiş, gerekli yasal
girişimler yapılmıştır. Akhisar yakınlarındaki bir tütün tarlasında, Prehistorik işliklerde
litik teknolojisi ile üretilen bu özgün yapıtlar M.Ö. 5000-3000 yıllarına
tarihlenmektedir.
Bu bildiride, Anadolu Kültür tarihi açısndan çok önemli bir yeri olan şematize
şekilde işlenmiş mermer heykelciklerin başta Manisa Müzesindeki örnekleriyle
dünyadaki örnekleri tartışılacaktır.
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YABANCI GEZGİNLERİN İZLENİMLERİYLE
MANİSA’NIN KÜLTÜREL MİRASI
Yrd. Doç. Dr. Barış GÜR
Yabancı gezginler özellikle 17. Yüzyıldan itibaren Anadolu’yu sıklıkla ziyaret
etmeye başlamışlardır. Bu ziyaretlerinde Batı Anadolu topraklarını karış karış dolaşan
yabancılar Manisa kenti üzerine izlenimlerini ülkelerine döndüklerinde ayrıntıyla
kaleme almışlardır. Richard Chandler, Arundell, Charles Fellows, Cornelius De Bruyn,
Thomas Allom, Robert Walsh gibi çok sayıda yabancı gezgin ve araştırmacı hem kentin
doğal, arkeolojik ve kültürel mirası hakkında birçok önemli bilgi verirken hem de
gravürlerde kenti resmetmişlerdir. Magnesia, Sardis, Thyateira gibi antik kentleri
anlatan buradaki yazıtları okuyup kopyasını alan gezginler Spil Dağı’na da ayrı bir ilgi
göstererek mitolojik öyküsüne dikkat çekmişlerdir. Yabancı gezginler Manisa‘nın
yalnızca arkeolojik mirasına değil camileri, türbeleriyle kentin Osmanlı dönemi
mirasına ve kent yaşamına da vurgular yapmaktadırlar. Bu konuşmada 17. yy. ile 19.
Yy. arasında Manisa’ya gelmiş yabancıların gezi hatıralarında Manisa’nın kültür
mirasına ilişkin verdikleri bilgiler ve anektodları irdelenecektir.
MANİSA’DA DEFİNECİLİK, ESKİ ESER YAĞMASI VE KAÇAKÇILIĞI
Yrd. Doç. Dr. Serap ÖZKAN KILIÇ
Define kavramı, genellikle yeraltında bulunan ve maddi değeri paraya
dönüştürülebilen eski eser veya değerli maden, taş gibi objeler için kullanılmaktadır. Ne
yazık ki günümüzde toprak altında bulunan ve arkeolojik değeri olan objeler de define
olarak değerlendirilmektedir. Definelerin en çok bulunduğu iddia edilen alanlar arasında
höyükler, tümülüsler, antik yerleşmeler, nekropol alanları kiliseler ve camiler karşımıza
çıkmaktadır. Türkiye'de yasal define izni olmakla birlikte, istatistiklere bakıldığında
defineciliğin daha çok yasal olmayan yollarla yapıldığı ve arkeolojik alanlar ile
buluntulara ne denli zarar verildiği görülmektedir.
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Bu çalışmamızda son yıllarda hızlı bir artış gözlemlediğimiz Manisa ve
çevresindeki definecilik faaliyetleri ve yaratmış olduğu tahribatın, ilgili resmi
kurumlardan (Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Manisa
Müze Müdürlüğü, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) elde edilen veriler
aracılığıyla ortaya konması amaçlanmaktadır. Özellikle son on yılda Manisa merkezi ve
ilçelerindeki izinli define kazılarının ve bunun karşısında kültür ve tabiat varlıklarının
kaçakçılık olaylarının yıllara göre dağılımı tespit edilecektir.
MANİSA İL SINIRLARI İÇERİSİNDE YAPILAN PREHİSTORİK VE
PROTOHİSTORİK KAZILARIN SONUÇLARININ GENEL
DEĞERLENDİRİLMESİ
Arş. Gör. Nihal AKILLI
Ege Bölgesi’nin farklı yörelerini birbirine bağlayan doğal yol güzergahı üzerinde
yer alan Manisa, erken dönemlerden itibaren çeşitli kültürlerin iskanına sahne olmuştur.
Demir Çağı Lidya uygarlığının filizlendiği bu bereketli ve zengin arazinin tarih öncesi
dönemlerine ışık tutmak amacıyla 20. yüzyılın başında, P.Gaudin tarafından Yortan’da
başlatılan kazıların ardından 1960’larda D.French’in, uzun bir aradan sonra R.Dinç,
T.Takaoğlu ve E.Akdeniz'in yüzey araştırmaları sayesinde erken dönemlere tarihlenen
birçok arkeolojik buluntu merkezi tespit edilmiştir. Bu yüzey araştırmaları dışında
Ahlatlı Tepecik, Eski Balıkhane, Sardeis, Gavurtepe Höyüğü, Kaymakçı ve Hastane
Höyüğü'nde yapılan kazılar sonucunda önemli bilgiler elde edilmiştir.
Bölgedeki yeni çalışmalar arasında halen devam etmekte olan Akhisar'daki
Hastane Höyüğü ile Gölmarmara'daki Kaymakçı kazıları dikkat çekicidir.
Bildiride bu kazıların sonuçlarından bahsedilecek, bu verimli topraklarda
yaşamış insanların kültürlerini, toplumsal yapılarını ve ekonomilerini anlamamızı
sağlayan bulgular kapsamlı olarak değerlendirilecektir.
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KULA’DA İKTİSADİ HAYAT (1923-1933)
Doç. Dr. İbrahim İNCİ – YL. Öğr. Emrah TULUM
Osmanlı döneminde ekonomik anlamada meydana gelen gelişmelerin,
Cumhuriyet'in ilânıyla birlikte Kula'ya yansıması üzerinde durulmuştur. Cumhuriyetin
ilk yıllarında Kula'da zirai alanda hububat çeşitleri, tütün ve kadim bir geçmişi olan
bağcılık göze çarpmaktadır. Ekonomik anamda halkın diğer geçim kaynakları;
meyvecilik, küçük ve büyükbaş hayvancılık ön plana çıkmaktadır.
Sanayi alanında halıcılık ve dokumacılık Kula halkına önemli bir gelir kaynağı
oluşturmuştur. Halıcılık ve dokumacılık küçük el tezgâhlarından zamanla büyük işletme
ve fabrikalara dönüşmüştür.Türk tarihi ve göçebe yörük kültürünün bir sonucu olarak
dokumacılığın yanında dericilik, keçecilik ve çeşitli el sanatları kazada önemli bir
ekonomik faaliyet oluşturmuştur.Bunun yanı sıra Cumhuriyet’in ilânıyla beraber
ekonomik büyüme gelişmeyi sağlamak ve halka her türlü kolaylığın sağlanması için
Ziraat Bankası zirai kooperatifler ilçede çalışmalarını sürdürmüştür.Kula, halkı ve
yöneticileriyle, Cumhuriyetin getirdiği yeniliklere ayak uydurmuştur. Ekonomik
anlamdaki gelişmeler bugünlere gelmesinde önemli paya sahiptir.
ESKİ BORLU VE GÖÇ
Öğrt. Enes HANÇER
Eski Borlu, Osmanlı döneminde Saruhan Sancağı’ na bağlı bir kaza merkezidir.
Cumhuriyet döneminde ise Gördes’ e bağlı bir bucak olarak varlığını sürdürmüştür.
Gediz nehrinin kıyısında 1950’ lere kadar nüfus, ekonomik ve sosyal özellikleri
bakımından adeta ilçe durumunda olan Eski Borlu’ nun tarihi, Demirköprü Barajı’ nın
yapılmasıyla değişmiştir. 1954 – 1960 arasında Gediz’ in üzerine yapılan barajın su
tutmasıyla birlikte Borlu bucak merkezi ve 15 köy istimlak edilerek boşaltılmıştır. 1958
yılından itibaren Eski Borlulular; Salihli, Turgutlu, Manisa ve İzmir gibi yerlere göç
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etmiştir. Halkın bir kısmı ise o tarihlerde yeni kurulan Köprübaşı’ na ve Tahtacı köyüne
(şimdiki Borlu mahallesi) yerleşmiştir.
Eski Borlu’ nun yerleşim sahasının çoğu, bugün baraj gölünün altında kalmıştır.
Baraj sahasının kenarında, sadece minaresi ayakta kalan cami ile Öksüz Dede türbesinin
bulunduğu alan, eski Borlu’ ya ait günümüzdeki izlerdir. Borlulular’ın yerleştiği
Köprübaşı yıllar içinde ilçe olurken; Tahtacı köyü ise belde olup ismini “Borlu” diye
değiştirmiştir. Eski Borlu’nun Gördes’ e, yeni Borlu’nun ise Demirci’ ye bağlı olması
resmi işlerde zaman zaman sorun olmuştur.
Bu çalışmanın amacı; büyük ve unutulmuş bir yerleşim olan eski Borlu’yu
anlatmak, baraj kurulmasından dolayı yaşanan zorunlu göçün sonuçlarını, bu göçün eski
Borlulular üzerinde bıraktığı izleri ve bu insanların günümüzdeki durumlarını ortaya
koymaktır.
MANİSA VE ÇEVRESİNDEKİ YUNAN YIKIMINA BİR ÖRNEK:
TURGUTLU
Uzm. Mehmet GÖKYAYLA - Uzm. Rabia USLU
15 Mayıs 1919’da İzmir ile başlayan Yunan Ordusu’nun işgal hareketleri, kısa
sürede Batı Anadolu’nun içlerine ilerlemiş ve ilk olarak Manisa ile Turgutlu’nun da
içinde bulunduğu bazı ilçelerine de yayılmıştır. Henüz bir milli direniş oluşamadan
Turgutlu da 29 Mayıs 1919’da işgal edilmiş ve 7 Eylül 1922’ye kadar işgal altında
kalmıştır. Yunan kuvvetleri asayişi temin etmek bahanesiyle işgal ettikleri bu şehirde
de, işgal altındaki diğer merkezlerde yaptıkları gibi işkenceye varan uygulamalar
gerçekleştirmişlerdir. Silah arama bahanesiyle yapılan darp ve gasplar döneminde
tutulan resmî raporlar ile sabittir.
26 Ağustos 1922’de başlayan Türk Ordusu’nun Büyük Taarruz’unu müteakip 7
Eylül’de işgal süreci sona ererken bunun üç gün öncesinde işgal güçleri tarafından
başlatılan yangın, şehri neredeyse tamamen küle çevirmiş ve telafi edilmesi yıllar alacak
zarara sebep olmuştur.
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Bildirimizde işgal ve işgal sona ererken Yunan Ordusu tarafından yapılan tahribat
örnekleri ayrıntılarıyla ele alınacaktır.
YEREL TARİH ARAŞTIRMALARI AÇISINDAN BELEDİYE MECLİSİ
KARAR DEFTERLERİ : AKHİSAR ÖRNEĞİ
Okt. Belkız AYAZ ÇOBAN
Ülkemizde yerel tarih çalışmaları günümüzün aktüel konularından birisidir.
Mahalli alanlarda araştırma yapan farklı disiplinlerdeki araştırmacılar, çalışmalarında
hem ilgilendikleri alan ile ilgili özel bulguları paylaşırlar hem de bu coğrafyadaki
gelişmeleri ülkenin genel yapısı ile mukayese etme şansına sahip olurlar. Bu bildiride
yöresel araştırmalarda kaynak olarak kullanılabilecek olan Akhisar’ın Belediye Meclisi
Karar Defterleri tanıtılacaktır. Aynı zamanda söz kosunu defterlerden hareketle belediye
meclisi tarafından alınan kararlarda Akhisar’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan
sonraki sosyal, ekonomik ve kültürel hayatından kesitler sunulacaktır.
II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE MANİSA’DA EĞİTİME DAİR BAZI
BİLGİLER
Prof. Dr.Galip EKEN
II. Abdülhamid (1876-1908) dönemine kadar pek çok reform yapılmasına
rağmen eğitim alanında ülke çapında bir bütünlük oluşturulamamıştır.1850’li yıllarda
İstanbul ve çevresinde rüştiyeler açılmaya başlandığı ve daha sonra hızla bütün Osmanlı
ülkesine yayıldığı bilinmektedir. Eğer Tanzimat modern eğitim kurumlarının açıldığı
bir dönem olarak kabul edilirse, II. Abdülhamid dönemi de Tanzimat reformlarının
uygulamaya konulduğu dönem olarak kabul edilebilir. Devletin resmi eğitim kurumları,
cemaat ve azınlıklara ait okullar arasındaki fark nedeniyle bu dönemde eğitim alanında
pek çok yatırım yapılmıştır. İdadilerin yanı sıra ilk mektepler de tesis edilerek; bina,
öğretmen, kitap gibi bazı ihtiyaçlar devlet tarafından karşılanmıştır. Osmanlı devleti
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eğitim sistemini kurumsallaştırmak ve yaygınlaştırmayı amaçlamış; bu yönde birçok
uygulama gerçekleştirilmiştir. Birçok ilde Vilayet Maarif İdareleri kurulmuş, ilk ve orta
öğretim ülke çapında yaygınlaştırılmıştır.
Bu çalışmada, Anadolu’nun Ege bölgesinde yer alan Manisa’da, bahsi geçen
dönemde, ilk mektep, rüştiye ve idadiler, darüleytam ve hatta gayrimüslim çocuklar için
açılan okullar hakkında Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde yer alan belgelere göre bir
değerlendirme yapılacaktır.
SANAYİ İSTATİSTİKLERİNE GÖRE CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA
MANİSA SOSYOEKONOMİK YAPISININ ANALİZİ (1927-1950)
Prof. Dr. Bayram AKÇA
Çalışmanın amacı, Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkemiz ekonomisinin genel
yapısı çerçevesinde Manisa ekonomisinin yerinin tespit edilmesidir. Çalışma dönemi
olarak seçilen 1927-1950 dönemi, genç Cumhuriyet rejiminin liberal ve devletçi
ekonomik politikalarının uygulandığı ve bu yönde kurumsallaşmaya gidildiği bir dönem
olmuştur. Ayrıca bu dönem, II. Dünya Savaşı gibi olağanüstü koşulların yaşandığı ve
ülkemizde çok partili hayata geçildiği bir sürece de tanıklık etmiştir.
Bu süreçte dönem boyunca ekonomide izlenen politikaların ekonomik yapıya
etkileri, istihdamı etkileyen diğer sosyoekonomik faktörler, istihdamın yapısı, niceliği
ve işgücüne katılım oranları, yaş, eğitim, medeni durumlarına göre dağılımı, işgücü
piyasasında çalışma koşulları ve sektörel kurumsallaşma Manisa yerelinde ele alınıp
değerlendirilecektir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında Manisa ekonomisinin genel profilinin belirlenmesi
suretiyle, Cumhuriyet döneminde il ekonomisindeki gelişme ve bu gelişimin 1950
öncesi ve sonrasındaki dönemde ülke sosyoekonomik hayatına katkıları ortaya
konulmuş olacaktır.
Çalışma kapsamında, 1927-1950 Dönemi Nüfus Sayımları, Cumhuriyetin sanayi
sektörüne ilişkin ilk sayımı olan 1927 Sanayi Sayımı ile 1950 Sanayi ve İşyerleri Sayımı
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sonuçları, Teşvik-i Sanayi Kanunu kapsamına giren kuruluşları kapsayan 1932-1941
sayım sonuçları, İş Kanunu kapsamındaki kuruluşlar ve işçiler için düzenlenen 19371938, 1943 verileriyle Manisa sosyoekonomik tarihine ilişkin tetkik eserlerden
yararlanılacaktır.
MANİSA SANAYİ VE TİCARET ODASI’NIN KURULUŞUNA DAİR BİR
DEĞERLENDİRME
Prof. Dr. Muzaffer TEPEKAYA
Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ülkemizde 137 yıllık bir tarihe
sahiptir.Osmanlı Devleti, modernleşme hedefi içinde siyasal ve toplumsal kurumlarını
yenilerken, iktisadi kurumlarını da bu yeni konuma uydurmak için ticaret ve sanayi
odaları ve hukuki yapıları bu yeni iktisadi hayatın kurumları olarak ortaya çıktılar.
İstanbul başta olmak üzere, diğer vilayet, sancak ve kaza merkezlerinde, Avrupa
ülkelerinde olduğu gibi, tüccarlar arasında itibar sahibi kişilerden seçilmiş ve ticaret
nezaretinin onayını da alan ticaret odaları açılmaya başladı. İlk kurulan İstanbul Ticaret
Odası 19 Ocak 1880’de açılmıştı. İstanbul Ticaret Odası’nın kurulmasının ardından
yaklaşık altı ay sonra 7 Temmuz 1880’de İstanbul (Dersaadet) Sanayi Odası kuruldu.
25 Ocak 1889’da ileride müstakil hale getirilmek üzere; vilayet, liva ve kazalarda
sanayi, ziraat ile ticaret işlerini yürütecek birer ticaret odası teşkil edilmesinin gündeme
gelmesi ve 28 Şubat 1889’da bir irade ile o güne kadar ayrı ayrı hukuki statüye sahip,
ticaret, ziraat ve sanayi odalarının birleştirilerek tek bir oda çatısı altında toplanması
kararlaştırıldı. 1889'dan sonra Osmanlı ülkesindeki oda sayısında bir artış olduğu
izlenmektedir. 1889 yılı sonlarında, Ticaret ve Ziraat ve Sanayi Odası adı altında yüze
yakın oda bulunmaktaydı. Bu sayı iki yıl sonra, Ağustos 1891'de 123’e çıktı.
II. Meşrutiyet değişimlerinden ticaret ve ziraat ve sanayi odaları da nasibini aldı.
Bu dönemde odalara ilişkin bir düzenleme gündeme geldi. Bu düzenleme ile 1889’dan
beri “ticaret ve ziraat ve sanayi odaları” adı altında tek çatı altında faaliyet gösteren
odalar, “ticaret ve sanayi odaları” ve “ziraat odaları” olarak birbirindenayrıldılar.
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Ticaret ve Sanayi Odaları 14 Haziran 1910 tarihli Ticaret ve Sanayi Odalarına dair
Nizamname ile yeniden yapılandırıldı.
Hem arşiv kaynaklarında hem de araştırma eserlerde,Osmanlı dönemine ait Manisa
Ticaret ve sanayi Odası’nın kuruluşu ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur.MehmedCavid,
Ulum-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası, Cilt:1, sayı:2’de yayınlanan “Ticaret
Odaları” başlıklı makalesinde, 1908 yılına ait kurulmuş 160’ın üzerinde ticaret odası
vermesine rağmen, Manisa ya da Saruhan Ticaret, Sanayi ve Ziraat Odası adına herhangi
bir bilgi sunmamaktadır.
İktisat ve Ticaret Ansiklopedisi’nin Manisa kısmında; Manisa Ticaret ve Sanayi
Odası’nın 1893 (Rumi 1309) yılında mevcut bulunduğunu ve Hasan Fehmi Paşa’nın
Aydın Vilayeti valisi bulunduğu sırada gösterdiği alaka üzerine odaya hareket verilmek
istenmişse de gerek gelirleri olmaması ve gerekse ticaretin gayri Türk unsurların elinde
olması, bunların da bu gibi işleri idare edecek evsafı olmamaları ve Türkçe okuma
yazma bilmemeleri yüzünden meşrutiyet devrine kadar oda atıl bir vaziyette kaldığı
ifade edilmektedir.
1908 yılında II.Meşrutiyet’in ilanını takip eden bir kaç ay içinde Manisa Livası
Mutasarrıfı Mehmet Galip Bey’in emirleri üzerine Manisa Ticaret ve Sanayi Odası
Ziraat Odası ile beraber yeniden kurularak faaliyete geçtiği anlaşılmaktadır.
Bu bilgilere rağmen Manisa “Ticaret ve Sanayi Odası” kuruluş tarihi ile ilgili bazı
tereddütler bulunmaktadır. Zira Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü,
Osmanlı Arşivi’ndeki bazı belgelerden Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın kuruluş
tarihi ile ilgili 1908’den önceye giden kayıtlar bulunmaktadır.
1910 yılında yapılan düzenlemeden sonra Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile
Ziraat Odası ayrılmıştı. 1917 yılında Ticaret Odası ile Sanayi Odası da ayrı ayrı odalar
haline geldiler.
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18. YÜZYILDAN CUMHURİYETE MANİSA KAZASI’NIN MÜLKİ
TAKSİMATI
Yrd. Doç. Dr. Ferhat BERBER
Manisa Kazası, Şehzade Sancağı olduğu 15. Yüzyıldan itibaren Osmanlı
coğrafyasının önemli merkezlerinden birisi konumundaydı. 16. Asırdaki mülki
taksimatı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olduğumuz Kaza’nın sonraki dönemdeki
durumu ise müstakil bir çalışma ile ortaya konulmamıştır. Bu hususta 19. Yüzyılın bazı
kesitlerine dair muteber çalışmalar bulunmakla birlikte özellikle 18. Yüzyıl ele
alınmamış ve Osmanlı idaresi altındaki vaziyet bütün olarak değerlendirilmemiştir.
Kaynakların çokluğu ve mülki taksimatı ortaya koymanın zorluğu açısından 17. Yüzyıl
konu dışında bırakılmıştır. Bu tebliğde, Şer’iyye Sicilleri, Nüfus Defterleri ve diğer
resmi istatistikler esas alınarak, 18. Yüzyıldan Cumhuriyet’e kadar geçen yaklaşık iki
asırlık sürede Manisa Kazası’nın mülki bölümlenmesi ortaya konulmaya çalışılacak,
yerleşim birimlerinin devamlılığı üzerinde durulacaktır.
FAHRİ ERDİNÇ’İN ACI LOKMA ROMANINDA AKHİSAR
Okt. Can ŞEN
Akhisar (Manisa) doğumlu yazar Fahri Erdinç (1917-1986) Acı Lokma adlı
otobiyografik romanında siyasi sebeplerle Bulgaristan’a gitmek zorunda kaldığı döneme
kadarki (1949) hayatını işlemiştir. Romanın büyük kısmı Erdinç’in Akhisar’da geçen
çocukluk ve gençlik yıllarını kapsamaktadır. Bununla bağlantılı olarak Acı Lokma
1920-1940’lı yılların Akhisar’ı hakkında pek çok bilgi içermektedir. Şehrin düşman
işgalinden kurtuluşundan Cumhuriyet’le beraber meydana gelen değişimlere, ekonomik
faaliyetlerden toplumsal ilişkilere kadar pek çok tarihî ve sosyolojik detay eseri bir
“Akhisar romanı” yapmıştır. Bu açıdan Acı Lokma kurtuluşundan 1940’ların sonuna
kadar geçen süreç içerisinde Akhisar’daki gündelik ve sosyal hayata ışık tutan bir belge
niteliği kazanmaktadır.
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Bildirimizde, Acı Lokma romanının sosyal ve kültürel şehir özelliklerini yansıtan
zengin içeriğinden hareketle, eserde 1920-1940’lı yılların Akhisar’ının nasıl işlendiğini
ortaya koymaya ve bu suretle de Akhisar şehir tarihi araştırmalarına katkıda bulunmaya
çalışacağız.
MANİSA-SELENDİ İLÇESİNDE SAĞALTMA OCAKLARİ
Yrd. Doç. Dr.Şerife Seher EROL ÇALIŞKAN – Öğrt. Erol ÇANLI
Selendi İlçesi Manisa’nın merkezden uzak, kültürel değişikliklerin en az olduğu,
geleneklerine sıkı sıkıya bağlı ilçeleri arasındadır. Bu nedenle ilçede geleneksel tedavi
yöntemlerinin çokça uygulandığı görülmektedir. Selendi’nin özellikle köylerinde bir
kişi rahatsızlık geçirdiğinde doktora gitmeden önce atalarından, büyüklerinden gördüğü
tedavi yöntemlerini tercih etmektedir. Hasta olan kişi önce geleneksel tedavi
yöntemlerini denedikten sonra doktora gitmekte veya modern tıbbın çare bulamadığı
durumlarda geleneksel yöntemlere başvurmaktadır. İlçe halkının başka nedenlerle de
ocaklara veya halk hekimlerine başvurduğu görülmektedir. Bunların başında ekonomik
nedenler, eğitimsizlik, çevredeki ocaklarda hastalığın iyileştiğine şahit olunması, bazı
hastalıklarda modern tıbba ve doktora güvensizlik gibi sebeplere bağlı olarak halk
hekimliği yöntemlerinden faydalanılmaktadır.
Ocak kültürü kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar ulaşan önemli bir
gelenektir. Selendi yöresinde de hastalara şifa veren ocaklar oldukça yaygındır. İlçede
tespit edilen ocaklar, tek bir hastalığın tedavisi ile uğraştıkları gibi bazen birden fazla
hastalığın da tedavisini yapmaktadırlar. Yaptığımız araştırmalar sonucunda Selendi
yöresinde aktif olarak sağaltım yapan ocakların zengin olduğu görülmüştür. Bu nedenle
ocakların hangi hastalıkları tedavi ettiği saha çalışması yapılarak tespit edilmiştir.
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MANİSA YÖRESİ TÜRKÜLERİNDE MADDİ KÜLTÜR UNSURLARI
Öğr. Gör. Şükran OĞUZ - Dr. İsmail OĞUZ
Türküler en önde gelen kültürel değerlerimizdendir. Türk sözlü kültür
geleneğinde en yaygın, en bilinen tür türküdür. Türkülerimiz mitolojik dönemden
günümüze gelinceye kadar milletimizin tarihsel seyirdeki yaşam serüvenine, toplumsal
ve kültürel hayatına tutulan bir ayna gibidir. Türkü “Türk’ü” anlatır. Bizi anlatır, bizi
biz yapan her türden duygu, durum, düşünce, nesne türkülerde yerini almıştır. Bu
bağlamda türküler, kültür aktarımında kuşaklar arasında köprü vazifesi görmektedir.
Maddi kültür insanlığın yarattığı ve ürettiği her şeyi kapsar. Bu çalışmada Manisa
yöresi türkülerinde maddi kültür unsurlarının tespit edilmesi ve bulguların
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Betimsel düzeydeki çalışmada, tarama yöntemi
kullanılarak TRT repertuarındaki Manisa yöresi türkü metinleri incelenecektir.
MANİSA TÜRKÜLERİNDE KADIN İMAJI
Yrd. Doç.Dr.Ümral DEVECİ
Türküler, üretildikleri (yakıldıkları) ve söylendikleri yörelerin ve o yöre
insanlarının kültürel özelliklerini, yaşam biçimlerini, dünyayı nasıl algıladıklarını,
duygu dünyalarını en açık biçimde yansıtan metinlerin yöreye ait ezgilerle
bütünleşmesiyle var olmuşlardır. Türkü metinleri ve bu metinlerin edebi ve estetik
açıdan incelenmesi de edebiyatın konusu içinde yer alır. Dolayısıyla üretildikleri
yörenin toplumsal kimliğini ortaya koyan türkü metinlerinden elde edilen dilsel ve
kültürel verilerle yöre ve yöre insanı ile ilgili pek çok şey söylenebilir. Toplumun duygu
dünyasını en çok yansıtan aşkı ve dolayısıyla bu bağlamda insanı konu alan türkülerdir.
Bu çalışmada da TRT Repertuarına girmiş Manisa Türkülerindeki kadın imajı
incelenmiştir.
Bu çerçeveden Manisa türkü metinlerine bakıldığında, kadın algısının türkülerde
nasıl işlendiğini görmek mümkündür. Örneğin Sarı Ayşe’yi anlatan “Ak üzümün
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salkımı” türküsünde Ayşe’nin fiziksel ve ruhsal betimlemesi yapılırken akıl alıcı
güzelliğinin yanı sıra “kızlar yosması (yosma: şen, güzel, baştan çıkarıcı, fettan, şuh)”
olarak nitelendirilmesi kadınla ilgili toplum algısının da türkü metnine nasıl yansıdığını
göstermektedir. “Gün görünmez melengecin dalından” türküsünde de yine “yosma)”
sözcüğüyle nitelenen toplumun kabul görmediği ve ayrılması için baskı yaptığı bir
kadına sevdalanan gencin duyguları aktarılmaktadır. “Döşemedir Koca Konak Döşeme”
adlı türküde ise toplumun masumiyet ve zararsızlık algısının göstergesi olarak “güvercin
ve keklik” sözcükleriyle nitelendirilen “güvercin topuklu, keklik simalı” bir genç kızın
başkasıyla evlendirilmesi ilgili bir yas dikkati çeker. “Söğüdün yaprağı narindir narin”
türküsünde ise yine genç bir kızın kınalı topuğunun suya değişi ile söğüdün
yapraklarının suya değişi çağrıştırılarak, kızın narinliği ile söğüt yaprağının narinliği
eşleştirilir. Örnekleri verildiği üzere Manisa türkülerinin pek çoğunda kadının toplum
tarafından nasıl algılandığını, kabul gördüğünü ya da görmediğini vurgulan dizelerle
yörenin kadına bakışı açısının profilini çizmek mümkündür. Türkülerdeki kadın
algısında toplumun genel geçer kabulünün yani, masum genç kız ve görmüş geçirmiş
delişmen kadın ya da gelin olarak iki ayrı kategoride değerlendirildiği ve bu algının
kadını betimlemek için seçilen sözcüklere de yansıdığı görülmektedir.
GÖRSEL KİMLİK UNSURLARININ ŞEHİR MARKALARI OLUŞTURMADAKİ
ROLÜ: MANİSA MARKASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Doç. Dr.Ömer Kürşad TÜFEKCİ

Görsel kimlik; bir ürün ya da hizmetin adının (markasının), yaptığı işin, bu işin
yapılışındaki anlayışın, görsel olarak zihinde yer tutmasına yönelik gerçekleştirilen tüm
süreçleri içerisinde barındırmaktadır. Günümüzde görsel kimlik özellikle sosyal medya
elemanları ile hızlı bir şekilde yayılım göstermektedir. Bu yönüyle düşünüldüğünde
görsel kimliği oluşturan unsurlar şehir markalarının oluşmasında kritik bir rol
üstlenmektedir. Çünkü şehir markalarının oluşması güçlü yönlerin vurgulanması ile
mümkün olmaktadır. Manisa ilinin güçlü olduğu önemli alanlar bulunmaktadır. Şehrin
tarihi, kültürel, coğrafik, gastronomik ve modern kültür imgelerini içeren birçok güçlü
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yönünden bahsedilebilir. Bu noktadan hareketle, bu çalışmada bu imgelerin görsel
kimlik unsuru olarak değerlendirilmesi yoluyla şehir markası oluşturulabilmesini
vurgulamak amaçlanmıştır. Çalışmada literatürde Manisa ilinin güçlü tarihi, kültürel,
coğrafik, gastronomik, tarımsal ve modern kültür imgeleri açıklanmış ve bu imgelerin
görsel kimlik unsuru haline dönüştürülebilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur. Bu
yönüyle Manisa markasının vurgulanması ve konumlandırılması üzerinde durulmuştur.
Çalışma sonuçlarının şehrin ürünlerinin ve/veya hizmetlerinin pazarlanabilmesi ve
ekonomik değere dönüştürülebilmesi yönünde katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
MANİSA İL’İNİN ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİRLİK AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Uzm. Gül BİNBOĞA - Doç.Dr. Aylin ÜNAL
Öğrt. Ercan EĞİN
Yaşanabilir bir dünya için insanlık faaliyetlerinin sürdürülebilirlik temelinde
yapılandırılmasının gerekliliği her geçen gün daha da artmaktadır. Bilim, teknolojik,
politik, ekonomik ve sosyo-kültürel alanlarda yaşanan değişimlerin etkisiyle insan-doğa
arasındaki dengenin doğa aleyhine bozulması ve ekosistemin kendini yenileyebilme
hızından daha hızlı bir şekilde tüketilmesi, yaşamın sürdürülebilirliğini tehlikeye
atmıştır. İnsanlık tarihinde önemli bir dönüm noktası olan sanayi devrimiyle başlayan
bu süreçte, artan dünya nüfusu ve refah isteği beraberinde çevre kirliliği, küresel iklim
değişikliği, biyoçeşitliliğin azalması, erozyon, çölleşme gibi birçok çevre sorununu da
ortaya çıkarmıştır. Yaşanan bu sorunlar karşısında mevcut üretim-tüketim ve yönetim
tarzının sürdürülebilir olmadığı 1987 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve
Kalkınma Komisyonu tarafından yayınlanan Ortak Geleceğimiz Raporu’nda deklare
edilmiştir. Raporda çevresel bütünlük, sosyal adalet ve ekonomik refah ilkeleri
temelinde oluşturulan sürdürülebilir kalkınma; gelecek nesillerin ihtiyaçlarını
karşılayabilme olanaklarından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilen
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kalkınma olarak tanımlanmış ve bu anlayış dünyadaki dönüşüm için bir kilometre taşı
olmuştur.
Gelecek odaklı bir yaklaşım olan sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal
ve çevresel (ekolojik) olmak üzere üç temel boyutu bulunmaktadır. Bu boyutlardan
çevresel/ekolojik sürdürülebilirlik canlı yaşamının var olması için gerekli olan
ekosistem hizmetlerinin (gıda, temiz su, yakıt, iklim düzenlemesi gibi) devamlılığının
sağlanmasını içerdiğinden, ekonomik ve sosyal refahın sağlanabilmesi ekolojik/çevresel
bütünlüğün korunmasına sıkı sıkıya bağlıdır. Kalkınma ancak çevresel sürdürülebilirlik
üzerine inşa edilebilirse sürdürülebilir bir nitelik kazanabilir.
Bu çerçevede sürdürülebilirliğin sağlanmasında, başta karar mercileri olmak
üzere kurumların-kuruluşların ve tüm insanlığın önemli rolleri ve sorumlulukları
bulunmaktadır. Bu bağlamda şehirlerimizin, ülkelerimizin dolayısıyla da gezegenimizin
sürdürülebilirliğinin sağlanması için, sistem anlayışı temelinde mikro ölçekten makro
ölçeğe kadar uzanan yapıda sürdürülebilirliğin sağlanması kritik önemdedir. Diğer bir
anlatımla, dünya ölçeğinde sürdürülebilirliği yakalamak için ülkelerin sürdürülebilir
olması, ülkelerin sürdürülebilir olması içinse kentlerin sürdürülebilir olması
gerekmektedir. Bu çerçevede sürdürülebilir kalkınmayı benimseyen ve onuncu
kalkınma planında yeşil büyüme modelinin uygulanmasını hedefleyen Türkiye’nin
kadim

şehirlerinden

biri

olan

Manisa

İl’inin

çevresel

sürdürülebilirliğinin

değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Manisa İl’inin çevresel
sürdürülebilirliğini değerlendirerek bu konuda yapılacak yönetsel ve bilimsel
çalışmalara ışık tutmaktır.
Materyal

ve

Metod: Manisa

İl’inin

çevresel

sürdürülebilirliğinin

değerlendirilmesi amacıyla yapılan bu araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden var
olan verilere dayanan ikincil analiz tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın ana materyalini ise Manisa İl’inin çevresel sürdürülebilirliği ile ilgili yazılı
ve

çevrimiçi

kaynaklardan

elde

edilen

veriler

oluşturmaktadır.

Çevresel

sürdürülebilirlik göstergelerin belirlenmesinde, literatürde yer alan çalışmalar
kapsamında; çevre etkisi, arıtma kapasitesi, enerji, doğal varlıklar ve iklim değişikliği
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alt boyutları temel alınmıştır. Elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik
yöntemlerinden yararlanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma: Manisa İl’inin çevresel sürdürülebilirliği ile ilgili olarak
çevre etkisi, arıtma kapasitesi, enerji ve doğal varlıklar alt boyutları açısından yapılan
değerlendirmelerde özetle; temiz su kaynakları açısından yüzey suyunun oldukça düşük
olduğu ve kişi başına düşen su potansiyelinin (1174 m3/yıl) Türkiye ortalaması olan
1498 m3/yıl’ın altında olduğu, 779 köyünün 453’ünde (58,2%’si) kanalizasyon
sisteminin bulunmadığı, arıtma tesisi olan belediye sayısı ve nüfusa oranının (1%)
oldukça düşük olduğu ve korunan alanların il alanına oranın 1,02% ile Türkiye
ortalaması olan 7,95%’den oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte,
iklim değişikliği ile ilgili veriler il düzeyinde yayınlanmadığından, konuyla ilgili gerekli
analizler yapılamamıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Manisa İl’inin çevresel
sürdürülebilirliğin yeterli düzeyde olmadığı kanaatine varılmıştır.

Manisa İl’inin

sürdürülebilir kalkınmasının sağlanabilmesi için il sürdürülebilirlik planının yapılarak,
göstergelerin yakından izlenmesi ve belirlenen hedeflere erişmek için uygun
faaliyetlerin yapılması ise kritik önemdedir.
MANİSA İLİNİN MENTAL SAĞLIK TURİZMİNDE YENİ BİR
DESTİNASYON MERKEZİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Yrd. Doç. Dr. Nezihe TÜFEKCİ
Dünyada ve Türkiye’de turizm sektörünün gelişmesiyle birlikte alternatif turizm
seçenekleri gündeme gelmiş ve mevsimsel kıyı turizminin yanında on iki aylık bir
zamana yayılan sağlık turizmi önem kazanmıştır. Bireylerin ülkelerindeki sağlık
sistemlerinden ya da kişisel sağlık gereksinimlerinden kaynaklanan birçok nedenin yanı
sıra farklı bir yere seyahat ederek hem tedavi olmak hem de tatil yapmak istemeleri
sağlık turizmini ortaya çıkarmıştır. Sağlık turizminin hedef kitlesini sağlığı bozulmuş
kişilerin yanı sıra sağlığını korumaya duyarlı kişiler oluşturmaktadır. Bir rekreatif
faaliyet olarak, bireyler sağlık turizmi kapsamında yaptıkları faaliyetlerle hastalıktan
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kaçınma, sağlıklarını iyileştirebilme veya geliştirebilme fırsatını yakalamış olurlar.
Sağlık turizmini sadece hastanelerde tedavi için gidilen bir turizm çeşidi olarak
değerlendirilmemesi gerekir. Asya Pasifik Turizm Derneği (APTA), mental sağlık
turizmini özellikle kalabalık şehirlerde yaşayanlarda ve bilgisayar ekranında çok uzun
süre oturan kişilerde gelişen depresyon ve stres problemlerinin giderilmesi amacıyla
uygulanabileceğine değinmiştir. Mental rahatsızlığından şikayet eden hastaların sayısı
2006’da 1996’ya göre iki kat artmıştır. Mental sağlık turizmi, iki farklı biçimde
uygulanmaktadır. Otellerde veya zindelik merkezlerinde birkaç gün süren tatillerle
yapılabildiği gibi küçük kasabalardaki pansiyonlarda, uzun dönemli, depresyonu
iyileştirmeyi amaçlayan, dinlendirme şeklinde de olabilmektedir. Mental sağlık turizmi,
şiddetli depresyonlar için uygun olmamakla beraber, insanları bilgisayar başında
saatlerce kalmaktan uzak tutarak, denge oluşturmalarını sağlamaktadır. Bu kapsamda
ele alındığında Manisa ili potansiyeli ile mental sağlık turizmi açısından önemli fırsatları
barındırmaktadır. Özellikle ruh sağlığını iyileştirmeye yönelik tedavi merkezleri
(Bimarhaneler) ve uygulamaları (musiki, su sesi ve güzel koku) ile potansiyelini mental
sağlık turizmi kapsamında kullanabilir. Bu çalışma ile Manisa ilinin mental sağlık
turizmine ilişkin potansiyeline yönelik farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. Manisa
ili geçmişten bugüne ruh sağlığını iyileştirmeye yönelik tedavi merkezleri
(Bimarhaneler) ve uygulamaları (musiki, su sesi ve güzel koku) ile yeniden mental
sağlık turizmi açısından önemli bir destinasyon merkezi olarak ön plana çıkarılabilir.
YEREL EKONOMİLERDE KADIN GİRİŞİMCİLER: MANİSA İLİ ÖRNEĞİ
Öğr.Gör.Dr. Esra GÜVEN - Öğr.Gör.Dr. Selin ÇAVUŞOĞLU –
Öğr.Gör. B. Türker PALAMUTÇUOĞLU
İşletmelerin ekonominin yapıtaşı olduğu varsayımından yola çıkarak, bu sistemi
ilk oluşturan ve sürekliliğini sağlayan girişimcilerin de ekonomik sistemin temel
bileşeni olduğu söylenebilir. Ülke ekonomilerinin sanayi toplumundan bilgi toplumuna
geçiş sürecinde girişimcilik faaliyetlerinin önemi hızla artmaktadır. Konuya kadın
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girişimciler açısından bakıldığında ise, kadın girişimciler gelişmekte olan ülkelere refah
ve zenginlik sağlama potansiyelleri yönüyle ekonomilerin parlayan yıldızları ve
büyümenin yeni lokomotifleri olarak düşünülmektedir. Bu değer ve önemden hareketle
dünyadaki pek çok hükümet kadın girişimlerinin artırılması için uygun zemini hazırlama
çabası sergilemektedir. Bu çabaların arasında en dikkat çekici olanlarından birisi de
mikro kredi programları olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde bu kapsamda faaliyet
gösteren Grameen Türkiye mikrofinans sistemine bakıldığında fakirliğin yok
edilebilmesi için kadınlara finansal hizmetler sunarak gelir getirici faaliyetler
yapmalarını sağlamak ve bunu yaparken de sistemin sürdürülebilirliğinin amaç olarak
belirlendiği dikkat çekmektedir.
Kadın girişimciler hakkında bir anlayış kazandırmayı amaçlayan bu çalışmada
öncelikle geniş bir literatür taramasıyla elde edilen kadın girişimcilere yönelik genel
değerlendirmelere yer verilmiştir. Ardından kadın girişimcilere destek kapsamında
gerçekleştirilen faaliyetler incelenmiş ve bu desteklerden özellikle mikrokredi konusu
işlenmiştir. Manisa ilinde aktif bir şekilde faaliyet gösteren Grameen Türkiye
Mikrofinans Programı (TGMP) kapsamında Manisa il ve ilçelerine ilişkin sayısal veriler
TGMP Manisa Şubesi uzmanlarından Ayşe ÇAKICI ile e-mail kanalıyla yapılan iletişim
çerçevesinde elde edilmiştir. Elde edilen veriler düzenlenmiş olup, konuya ilişkin
yapılan genel değerlendirmelerin de gelecekteki faaliyetlerin planlanması ve
değerlendirilmesinde yol gösterici olacağı düşünülmektedir.
1844 NÜFUS DEFTERLERİNE GÖRE KONYA HAVALİSİNDEN
MANİSA’YA GÖÇLER
Yrd. Doç. Dr. Mehmet YILMAZ
XIX. yüzyıl ortalarında Konya havalisinin dağlık köylerinde geçim sıkıntısı
çeken halkın, Batı Anadolu’ya doğru göçtükleri görülür. Aslında bu göçün ne zaman
başladığı pek bilinmez. Tımar sisteminin bozulması yüzünden XVIII. yüzyıl sonlarında
başladığı ve zamanla artarak gelenek haline geldiği söylenebilir. 1831 nüfus defterleri
ile bazı arşiv belgelerinde ‘diyar-ı Ahar’ olarak adlandırılan bu gelenek, Hatunsaray
yöresinde ‘Aydın’a gitme’, Sille’de ‘Yabana gitme’, Konya’nın bazı köylerinde de
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‘İzmir’e gitme’ olarak adlandırılır. Silleli çömlekçiler nisan ayında çıktıkları gurbetten
kasım ayına doğru dönerler. Tarlalarını ektikten sonra kasım ayında giden çiftçiler ise,
haziran ortalarına doğru hasat için geri gelirler. Ancak başlangıçta mevsimlik göç
niyetiyle yola çıkanlardan bazıları gittikleri şehirlerde yerleşip kalırlarken, bazıları da
15-20 sene memleketlerine geri dönemezler.
Önceleri oldukça seyrek olan göçler, XIX. yüzyılda çoğalan nüfusla beraber
artar. Daha çok İzmir ve İstanbul’a yapılan bu göçlerden hissesini alan önemli
şehirlerden birisi de Manisa olur. Mesela mevsimlik göçlerin çok yaygın olduğu
Bozkır’ın Kuruçay köyünde, 1844 sayımları sırasında gurbette olan 49 kişiden 48’inin
Manisa’da olduğu görülür. Keza aynı yıl 320 Bozkırlı gurbetçiden 132’si Manisa’dadır.
Bozkır kadar yaygın olmamakla beraber, Sille, Taşkent, Hatunsaray ve
Seydişehir havalisinden de Manisa’ya gidenlerin olduğu görülür. Bunlardan çoğu
hamallık, amelelik ve hizmetkârlık gibi işlerde çalışırken, içlerinden bazılarının da
ticaret, imamlık veya medrese tahsili için Manisa’ya gittikleri anlaşılır.
Sonuç olarak 1844 sayımlarını esas alacağımız bu çalışmada, nüfus defterlerine
dayanılarak Konya havalisinden Manisa’ya göçler ile Konyalı gurbetçilerin çalıştıkları
iş kolları tespit edilerek dönemi açısından toplumsal sonuçları üzerinde durulacaktır.
TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE MANİSA’DAKİ
DİN GÖREVLİLERİ VE CAMİLER
Yrd. Doç. Dr. İlker Mümin ÇAĞLAR
Osmanlı

Devleti’nin

sosyo-ekonomik

tarihi

araştırmalarında

Tapu

TahrirDefterleri, Mühimme Defterleri ve Temettuat Defterleri önemli bir yere sahiptir.
Bunların arasında Temettuat Defterleri, özellikle 19. yüzyıl ortalarında yerleşim
birimlerinin, sosyo-ekonomik yapısını ortaya koymak için çok değerli kaynaklar
arasındadır. Bu çalışmada, 1844-1845 yılında Aydın Vilayeti, Saruhan Sancağı, Manisa
Kazası dâhilindeki mahallelere dair defterlerde kayıtlı olan din görevlileri ve camilerin
tespiti yapılmıştır. Din görevlileri mahalle, isim ve şöhretleriyle belirlenerek, defterde

68

geçen bunlara ait menkul ve gayrimenkullerinin dökümü yapılmıştır. Defterdeki geçen
din görevlileri: hafız-ı kütüb, cami şeyhi, hatip, imam, kayyum, müezzin, müftü, naib
gibi Müslüman ve haham ile papaz gibi gayrimüslim din görevlileridir. 1844-1845
yıllarında Manisa’da bulunan din görevlilerinin iktisadi durumları da değerlendirilmeye
çalışılmıştır. Yine bu defterlerden yola çıkarak dönem içerisinde Manisa’da bulunan
cami ve mescitlerin isimleriyle, bulundukları mahaller de tespit edilmiştir.
TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE 19. YÜZYILIN ORTALARINDA-KULA
KAZASI GAYRİMÜSLİM MAHALLELERİNİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI
Yrd. Doç. Dr. Leyla AKSU KILIÇ

19. yüzyılın ilk yarısında tertip edilen Temettuat defterleri, Osmanlı Devleti’nin
sosyal ve ekonomik tarihi hakkında önemli veriler sunmaktadır. Osmanlı’da Tanzimat
reformlarının uygulamaya konulması ve malî düzenlemelerin yapılabilmesi için
ekonomik yapının çıkarılmasına gerek duyulmuştur. Bu amaçla 1840’lı yıllarda yapılan
temettu sayımlarının sonuçlarından meydana gelen defterler, ekonomik yapı yanında
sosyal hayata, toplumsal ve demografik yapıya dair önemli veriler ihtiva etmektedir.
Çalışmada, Temettuat defterlerini esas alarak Batı Anadolu’da bir kaza merkezi
olan Kula kasabası gayrimüslim mahallelerinin sosyal ve ekonomik yapısını ortaya
çıkarmak amaçlanmaktadır. Temettuat defterlerine göre Kula kasabası Kızılkaya, Taş,
Uşşâkî, Bey, Cami-i Atîk, Cami-i Cedid, Seyyid Ali, Kuzguncuk, Hızırilyas, Hacı
Abdurrahmanlar ve Mehamid mahallelerinden meydana gelmekteydi. Kula’da
Kuzguncuk ve Hızırilyas mahallelerinin haricindeki mahallelerde Müslim nüfus mevcut
iken, bu iki mahalle gayrimüslim nüfustan oluşmaktadır. Bu haliyle Kuzguncuk ve
Hızırilyas mahallelerinin sosyo-ekonomik yapısı Müslüman mahallelerine göre
farklılıklar

göstermektedir.

Bu

sebeple

Başbakanlık

Osmanlı

Arşivi’ndeki

ML_VRD_TMT_D 08529 ve ML_VRD_TMT_D 08521 numaralı Temettuat defterleri
kaynak alınarak, Kula kazasının diğer mahalleleri ile karşılaştırmak suretiyle -benzeşen
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ve farklılaşan yönleri temel alınarak- Kula kazası örnekleminde bir gayrimüslim
mahallesinin sosyo-ekonomik yapısı ortaya konulmaya çalışılacaktır.
16 - 17. YÜZYIL KAYNAKLARINDA MANİSA VE ÇEVRESİNİN SOSYOEKONOMİK DEĞERLERİNİ ANLAMLANDIRMAK
Yrd. Doç. Dr.Çiğdem GÜRSOY
Dönem ve bölge araştırmalarında tek kaynak üzerinden yapılan iktisat tarihi
çalışmalarında inceleme genellikle yüzeysel seviyede kalmıştır. Bakış açısını
zenginleştirerek çalışmayı detaylandırmak için aynı dönemde farklı kaynaklardan gelen
bilgiler ile derinlemesine sondaj yapılmalıdır. Ayrıca kaynakları incelenecek coğrafya
ile sınırlamak araştırmanın yatay seyrine engel olmaktadır. Bölgenin diğer bölgeler ile
bağlantılarının ortaya çıkarılarak yarattığı etkiler aynı zamanda İmparatorluk
genelindeki sosyo-ekonomik ilişkilerin de anlaşılmasına imkan sağlayacaktır.
Çalışmanın sağlam temellere oturabilmesi, oluşturulan ortak bilgi havuzundaki verilerin
karşılaştırmalı analizleri ile mümkündür. Bu aşamada yayınlanmış kapsamlı eserlerin
farklı disiplinlerden araştırmacılar tarafından değişik bakış açıları ile çeşitli defalar
incelenerek anlamlandırılması bütünün fark edilmesini sağlayacaktır.
Üç

temel

eser

kullanılarak

yapılan

çalışmada

Manisa,

Çelebi’nin

Seyahatnamesi’nde, Şeriyye Sicillerinde ve Vakıf Tahrir Defterlerinde aynı ve başka
özellikleri ile incelenmiştir. Seyahatnamede Manisa ve civarındaki yerleşkelerde
dükkan, han, hamam, cami ve mektep sayıları toplu verilirken bazılarından özel olarak
bahsedilmiştir. Coğrafi markalar olarak adlandırabileceğimiz yerel ürünleri de kaydeden
Evliyayı Sicil belgelerinde Akhisar pamuğu, Manisa inciri ya da Tire bezinin geçtiği
kayıtlarla desteklemek mümkündür. Vakıf tahrir defterlerinde ise Nazilli’deki
bozahaneden, Tire’deki Kadı Medresesi ve müderrisinden, Akhisar Hayrettin
Köyü’ndeki cami, hamam ve öğretmen evinden bahsedilmektedir. Çapraz sorgulama ile
tahrir defterinde 1550’lerde adı geçen herhangi bir yapının 1600’lerin ortasındaki
Seyahatnamede geçiyor olması yapıların dolayısıyla sosyal hayatın sürdürülebilirliğini
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açıklamaktadır. Ayrıca her üç kaynakta görevlilere verilen ücretlerin, ticarethanelerden
alınan kiraların ve ürün fiyatlarının takibi ile 16 - 17.yy boyunca Manisa ve çevresinin
ekonomik yaşantısı hakkındaki bilgilere katkı sağlanmıştır.
SOMA CAMİLERİ DUVAR RESİMLERİNDE SİVİL MİMARİ
TASVİRLERİNDEN ÖRNEKLER
Yrd. Doç. Dr. Başak KATRANCI KASALI
Duvar resimleri kuru sıva üzerine tutkal veya su ile karıştırılmış toprak boyalarla
yapılmış eserler olarak tanımlanmaktadır. Duvar resmi örnekleri, yapıldıkları dönemin
sanat anlayışı konusunda bilgi verme potansiyeline sahiptir. Bunun yanında duvar
resimlerinin zaman içinde geçirdiği değişimlere odaklanan bir analizin, genel anlamda
sanat anlayışının değişimine de ışık tuttuğu düşünülebilir.
Bu araştırmada odaklanılan eserler Soma Hızır Bey Camii ve Soma Damgacı
Camii duvar resimleridir. Her iki yapıdaki duvar resimlerine baktığımızda cami
tasvirleri, meyve-çiçek tasvirleri, sivil mimari tasvirleri gibi çeşitli kategoriler altında
değerlendirilebileceklerini görürüz. Bu çalışma kapsamında incelenen kategori grubu
ise sivil mimari yapılardan görünümler içeren tasvirlerdir. İzlenen analitik yaklaşıma
destek olması açısından 2003 yılında çekilmiş bulunan fotoğraflar, eserlerin güncel hali
ile de bir karşılaştırma olanağı vermiştir.
MEVLEVIHANELER, YENIDEN İŞLEVLENDIRMEDE
MANISA MEVLEVIHANESI ÖRNEĞI
Yrd. Doç. Dr. Özlem ATALAN
Özgün işlevini yitirmiş anıtsal yapıların yeniden işlevlendirilerek, kültürel bir
varlık olarak yaşatılması, tarihi yapıların sürdürülerek kullanılması bağlamında önem
taşımaktadır. Kültürel turizmin önem kazandığı günümüz koşullarında, tarihi yapıların
yeniden işlevlendirilmesi, kentlere büyük katkıda bulunmaktadır. Bununla birlikte,
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yeniden işlevlendirme en önemli katkısını; hem tarihi yapıların korunmasında, hem de
kentlerin kimliklerinin sürdürülmesinde göstermektedir. Ancak, tarihi yapıların yeniden
işlevlendirilmesinde, yapıya verilecek yeni işlevlerin, yapının özgün niteliklerine zarar
vermeyecek, hatta özelliklerini vurgulayacak şekilde planlanması gerekmektedir. Tarihi
ve kültürel önem taşıyan anıtsal yapıların, yeniden kullanılması, bu yapıların
günümüzde de kullanımını mümkün kılmaktadır.
Bu çalışma kapsamında araştırılan, Manisa Mevlevihanesi, Yukarı Tabakhane
Mahallesi’nde, Milli Park içerisinde yer almaktadır. Yapının kitabesinde, Saruhan
Bey’in torunu İshak Çelebi tarafından, 1368-1369 yıllarında yaptırıldığı yazmaktadır.
Yapı, aynı zamanda, Ulu Cami Külliyesi’nin bir bölümü içerisindedir. Bu külliyenin,
Emetullahoğlu’nun eseridir. Manisa Mevlevihanesi, etkileyici sağlamlıktaki yapısıyla,
dervişliğin kapalı düzenini yansıtan önemli bir binadır. Bu yapı, Anadolu' da orijinal
yapısı korunabilmiş, en eski Mevlevihane olarak değerlendirilmektedir. Yapı, pek çok
defa tamir görmüştür. Eski kayıtlara göre, 1664 yılında, 1682 yılında ve 1693 yılında
yapının çeşitli bölümleri restore edilmiştir. Mevlevihane, 1960'larda ve 1982’de
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarım görmüştür. 1999-2001 yılında yeniden
restore edilerek, müze işleviyle kullanılmaya başlanmıştır. Bu araştırma kapsamında,
Mevlevihanelerin mimari düzenleri araştırılacaktır. Bu bağlamda, işlevini yitirmiş, sivil
mimari örneği dini yapıların yeniden kullanımına yönelik, işlevlendirme önerileri
tartışılacaktır.
MANİSA-PELİTALAN YÖRESİ ÖZEL GÜN GİYİM-KUŞAMI
Yrd. Doç. Dr. Zeynep KIRKINCIOĞLU
Eski çağlardan beri, insanların festival, nişan, kına, düğün, düğün sonrası vb. özel
günleri, yaşamında önemli bir yer teşkil etmekte ve bu günlerdeki giyimleri, günlük
yaşamda giydiklerinden farklılık göstermektedir. Özel günlerde giyilen giysilerin
kumaşları, renkleri, işlemeleri, takıları özenle seçilmekte, özel ve kültürel bir süsleme
yapılmaktadır. Bu bağlamda Manisa-Pelitalan özel gün giyimi de kullanıldığı günün

72

özelliği, görsel zenginliği ve çeşitliliği ile önemli halk giysilerimiz arasında yer
almaktadır.
Manisa ili Pelitalan yöresinde kullanılan özel gün giysilerinin biçimsel ve
anlamsal özelliklerinin incelenerek belgelenmesi ile orijinal biçiminin gelecek kuşaklara
aktarılmasının amaçlandığı bu çalışma; 2014 yılı içinde yapılan gözlem, inceleme ve
görüşmelerle gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın modeli, zaman ve metot yönünden
incelendiğinde betimsel bir araştırmadır.
Araştırmacı tarafından yapılan alan araştırması sonucunda, Pelitalan yöresinde
ulaşılan 11 adet orijinal giysi parçası örneğinin fotoğrafları çekilmiş, grafik çizimleri
yapılmış, alanın gerektirdiği sistematikle; biçim, dikim, kesim, malzeme, anlam ve
süsleme özellikleri açısından incelenmiş, elde edilen bulgular doğrultusunda
yorumlanmaya çalışılmıştır.
XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA MANİSA’DA İMAR ETKİNLİKLERİ
Dr. Sevil DERİN
Manisa’da ilk yerleşim Geç Roma ve Bizans devrinde iç kale ve bunun biraz
kuzeyindeki, aşağı bölgeye yayılmıştır. XIV. yüzyılda Saruhanoğulları döneminde daha
aşağıya yayılarak Osmanlı döneminde tamamen ovaya inmiştir. XVI. yüzyılda fiziki
olarak en parlak dönemini yaşayan Manisa, XVII. yüzyıldan itibaren şehzadelerin
sancağa çıkma usullerinin kaldırılmasıyla eskiye oranla önemini yitirmiştir. XVIII.
yüzyılda doğu-batı doğrultusunda genişlemiş ve Karaosmanoğullarının nüfuzu altında
biraz daha gelişmiş durumumdadır.
XIX. yüzyıla sonunda şehirde 19 han, 153 dükkân, 2 un ve 2 pamuk fabrikası, 20
tabakhane, 14 yağhane, 8 dokuma fabrikası ve 9 kiremithane mevcuttur. Ayrıca yine bu
dönem kentte 25 medrese, 1 idadi, iki rüşdiye10 Müslüman, 2 Rum, 2 Ermeni ve
1Yahudi mektebi ile birkaç kütüphanenin varlığı bilinmektedir. Yüzyılın ikinci
yarısında pek haberdar olunmayan bir yangının izleri Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki
belgelerde izlenmektedir. Manisa çarşısında çıkan yangın ve sonrasında binaların yeni
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usullere göre inşası, şehrin merkezinin bu dönem büyük değişiklik geçirdiğini
göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında söz konusu yangın dönemin en önemli
olaylarından biridir. Çalışma XIX. yüzyılın ikinci yarısında yangında şehrin gördüğü
zarar, Manisa’da yeni inşa edilen ve onarımı yapılarak yenilenen yapıların ağırlıklı
olarak arşiv belgeleri vasıtasıyla tespit edilmesini amaçlamaktadır.
TÜRK-İSLÂM DÜŞÜNCE TARİHİNDEİSLÂM İNANÇLARININ
ÖĞRETİMİNDE EL-FIKHU’L-EKBER’İN YERİ VE HADÎSLERDEKİ
DAYANAKLARI EBÜ’L-MÜNTEHÂ MAĞNİSAVÎ (Ö. 1000/1592) ÖRNEĞİ
Yrd. Doç Dr. İsa AKALIN
İslâm inançlarının (akâid / itikâd / kelâm) ve uygulamalarının (fıkıh) ilim dalları
olarak ortaya çıkıp şekillenmelerinde büyük katkıları olan EbûHanîfe’nin (ö. 150/767),
el-Fıkhü’l-Ekber (el-Fıkhfi’d-Dîn) adlı küçük hacimli eseri, kaleme alındığı günden beri
İslâm inançlarının öğretiminde temel kaynaklardan biri olagelmiştir.
EbûHanîfe’nin el-Fıkhü’l-Ekber’i birçok bilgin tarafından temel alınarak yeni
çalışmalar ortaya konmuştur. Kimi bilginler onu kısa açıklamalarla, kimileri konuları
zenginleştirerek şerh etmiştir. el-Fıkhü’l-Ekber’i şerh eden bilginlerden biri de Manisalı
Ebü’l-Müntehâ’dır (ö. 1000/1592). Ebü’l-MüntehâMağnisavî’nin bu kısa şerhi Osmanlı
dönemi ilim çevrelerinde ve medreselerde el-Fıkhü’l-Ekber’in kısa özlü bir şerhi olarak
büyük ilgiye mazhar olmuştur. Bu şerh Osmanlı dönemi Türkçesi’ne çevrilmiş olduğu
gibi, günümüz Türkçesi’yle de iki ayrı tercümeyle Türk okuyucuna sunulmuştur.elFıkhü’l-Ekber’in diğer birçok şerhinde olduğu gibi Ebü’l-MüntehâMağnisavî de
konuları ilgili âyetler ve hadîslerden örneklerle zenginleştirerek hazırlamıştır.
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XVI. YÜZYILIN ILK YARISINDA MANISA’DA
YETIM ÇOCUKLARA VASÎ TAYINI
Dr. Züleyha USTAOĞLU
Çocuklar toplumların gelecek nesilleri olduğu için büyük önem arz etmektedir.
Bundan dolayı devletler yardıma muhtaç çocuklar için birtakım koruma önlemleri
almıştır. GünümüzdeAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı çocuk esirgeme
kurumları bu görevi üstlenmektedir. Ayrıca Çocuk Koruma Kanunu ile de bu durum
güçlendirilmiştir.
Osmanlı Devleti’nde ise hukukun uygulayıcısı olan kadılar mahkeme esnasında
alınan kararı ve yapılan işleri seriyye sicili denilen defterlere kayıt ederlerdi. Böylece
yapılan işlemleri hem kayıt altına alınmış hem de bir sonraki nesillere birinci elden
kaynak olarak intikal etmiştir. Bu bağlamda;Osmanlı Devleti’nde anne ya da babası
ölmüş reşit olmayan çocuklara kalan mirası idare etmek üzere kadı tarafından “vasî”
tayin edilmekteydi.Vasî olarak atanan kişilerde içten bağlılık ve doğruluk aranması
yanında tanınmış biri olması ve vasîlik görevini hakkıyla yerine getirebilecek kişiler
olmasına özen gösterilirdi.Vasî tayinleri ve devletin hangi durumlarda vasî atadığı
Osmanlı Şeriyye sicillerine kayıt edilmiştir.
Bu bildiride de XVI. yüzyılın ilk yarısında Manisa’da yetim kalan çocuklar için
tayin olunan vasîler incelenecektir. Çocuklara vasî tayin edilmesini gerekli kılan
durumlar, bu vasîlerin çocuklara yakınlık derecesi ve vasîlerin belirlenmesi sırasında
alınan tedbirler, Manisa Şeriyye sicilleri ışığında incelenerek Osmanlı sosyal tarihi
açısından değerlendirilecektir.
XVIII. YÜZYILIN ORTASINDA MANISALI KADINLAR
Arş.Gör. Ümran KARADENİZ
Toplum içerisinde kadının konumu, birçok etken ile birlikte zamanla değişime
uğramıştır. Modern dönem kadını, sosyal ve ekonomik hayatın parçası olmakla birlikte
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genel olarak aile içindeki sorumluluklarıyla ön plandadır. Osmanlı döneminde
kadınların yaşam tarzlarının ve sosyo-ekonomik hayat içindeki konumlarının günümüze
nispetle daha farklı bir görünüme sahip olduğu muhakkaktır. Bununla birlikte her dönem
kadının gelir düzeyine göre belli bir giyim tarzı, mücevher tutkusu yahut eğlence
anlayışı vardır. Osmanlı Devleti’nde kadınların gündelik hayatlarına dair bilgileri
Şerʻiyye sicillerinde yer alan tereke kayıtlarından takip etmek mümkündür. Terekeler,
ölen şahısların tüm maddi varlığının yer aldığı listelerdir. Bu listelerde, kişinin menkul
ve gayrı-menkul eşyaları ile birlikte alacak ve borçlarına dair bilgiler bulunmaktadır.
Osmanlı dönemi kadınlarının sahip oldukları gündelik eşyalardan sosyal hayatları
yorumlanabilir; tüm mal varlıklarının maddi değerlerinin tespiti yapılabilir ve böylece
ekonomik durumları açığa çıkarılabilir.
Bu bildiride, 1740-1750 arası döneme ait Manisa Şerʻiyye sicillerinde yer alan
tereke kayıtları incelenerek XVIII. yüzyılın ortasında Manisalı kadınların sosyal ve
ekonomik durumları tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu dönemde Manisa’da kadınların
giyim-kuşam ve takı tercihlerinin yanı sıra evlilik ve çocuk sahibi olma konusundaki
tutumları ve servet dağılımları değerlendirilecektir.
19.YÜZYILDA MANİSA’DA KADININ GİYİM-KUŞAMI VE EV EŞYALARI
Dr. Öğr. Özden AYDIN
Giyim ve kuşam, insanoğlunun kültürel gelişim sürecinde oldukça geniş
fonksiyonları olan bir olgudur. İnsanların fizyolojik ihtiyaçları arasında yer alan
bedenlerini örtme dürtüleri giyimin çıkış noktası olarak kabul edilebilir. Bununla
birlikte tarih, coğrafya, ekonomik ve sosyal durum gibi farklılıkların, doğal olarak
kıyafet hayatını da etkilemiş, yörelere özgü, tarzların oluşmasında önemli rol
oynamıştır. Önceleri bir zaruriyet olan giyim daha sonraları ise bir süs unsuru olmuştur.
Toplumların geçirdikleri sosyo-kültürel süreçler neticesinde kendilerine özgü
giyim kültürleri meydana getirmişlerdir. Toplumlarda görülen kültürel ve tarihi
çeşitliliğe örnek olarak gösterilebilecek olan Osmanlı toplumunda devir, bölge ve iklim
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şartlarına göre giyim ve kuşam çeşitlik göstermektedir. Bu araştırmamızda Manisa
yöresine ait kadının giyim kuşam, ev eşyaları hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır.
MANİSA’DA MÂNEVİ ATMOSFERİN YETİŞTİRDİĞİ ÜÇ ÖNEMLİ
MÛSİKİŞİNAS: HASAN KENZÎ EFENDİ, AHMET ÂLİM EFENDİ VE SAİD
PAŞA İMAMI HASAN RIZA EFENDİ
Yrd. Doç. Dr. Nuri ÖZCAN
Musikî tarihimizin renkli sayfalarında, sahip oldukları çeşitli ilim ve sanat dalları
arasına musikîyi de katarak bulundukları dönemin “özel kişileri” arasında farklı
konumlarıyla yer edinmiş şahsiyetlerin sayısı az değildir. Bu kişilerin pek çok ilmi
bünyelerinde barındırmaları sebebiyle meydana getirdikleri eserler de tabiî ki “şâheser”
olarak nitelendirilmiştir. İşte, döneminin ünlü bir fizik bilim adamı olan ve “tahayyül
bile edilemeyecek derecede mükemmel bir ses dizisi”ni ortaya koyan Safiyyüddin
Urmevî (ö.1294), işte 18 yıl Galata Mevlevîhânesi’nde neyzenbaşılık yaptıktan sonra 33
yıl aynı mevlevîhânenin şeyhlik görevini yürüten şâir, hattat, musikî nazariyatı ve
bestekârlık alanında eserler ortaya koyan, yeni bir nota alfabesi geliştiren ve sanat değeri
günümüzde bile hâlâ aşılamamış olan ünlü “mirâciyye” adlı eserin yazarı ve bestekârı
Kutbünnâyi Şeyh Osman Dede (ö.1729). Bu örnekleri onlarca çoğaltmamız
mümkündür.
Bu konuşmamda, Manisa’nın yetiştirdiği, farklı konumlarına rağmen ülkemizin
ilim, irfan ve sanat hayatında önemli izler bırakmış kişilerden şeyh, şâir ve bestekâr
Hasan Kenzî Efendi’yi, parlak ve tiz sesi ile okuduğu Kur’an ve mevlid’lerdeki tavır
sahibi icrâsı ile tanınan, şâir, hattat, hânende, Damad Mehmed Said Paşa’nın imamlığını
yapması sebebiyle “Said Paşa İmamı” lâkabıyla anılan Hasan Rıza Efendi’yi (ö.1890),
Kurtuluş Savaşı esnâsına vatan müdâfaasında gösterdiği çalışmalarla halkın gözünde
büyük değer kazanan Müftü, bestekâr Ahmed Âlim Efendi’yi (ö.1930)konu edineceğim.
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KULA’DA RESİMLİ BİR EV ÖRNEĞİ: KÜLKÖMÜR EVİ
Yrd. Doç. Dr. Serap ERÇİN KOÇER
Manisa İli’ne bağlı Kula İlçesi; arazi yapısı, çevresinde yer alan arkeolojik
alanları, tarihi ve doğal oluşumlarının yanı sıra sivil mimarisiyle de önemlidir.
İlçe Türk Evi plan tipinin uygulandığı birçok evi bünyesinde barındırmaktadır.
Çoğunluğunu dış sofalı plan tipinin oluşturduğu evler aynı zamanda süslemeleriyle
dikkat çekmektedir. Daha çok ahşap süslemenin mevcut olduğu bazı evlerde kalemişi
süslemelerin olduğu duvar resimleri bulunmaktadır. Külkömür Evi, Kula İlçesi’nde
duvar resmi bulunan evlerden birisidir. Daha önce sıva altında kalan resimlerden bazıları
gün yüzüne çıkarılmıştır.
Bu çalışmadaki amacımız kısmen de olsa günümüze ulaşan duvar resimlerinin
koruma altına alınabilmesi ve belgelendirilmesini sağlamaktır.
GÖRDES’TE BULUNAN MİMARİ TASVİRLİ MEZAR TAŞLARINDAN BAZI
ÖRNEKLER
Yrd. Doç. Dr. H.Kâmil BİÇİCİ
Yaptığımız bu çalışma Eski Gördes Mezarlıklarında bulunan mimari konulu
mezar taşlarından bir kısmını içermektedir. Ele aldığımız örnekler 2004 yılında
tamamladığımız „Gördes’te Bulunan Osmanlı Dönemi Süslemeli Mezar Taşları“
konulu, çoğunlukla doktora tezinden alıntılarla ve biraz ilavelerle zenginleştirerek
yaptığımız küçük bir bölümdür.
Mimari tasvirli mezar taşları Gördes’te ve yakın bölgelerde genellikle kadınlara
ait mezarlarda ortaya çıkmaktadır. Gördes’te yer alan dört mezarlıkta yüz bir tane
mimari tasvirli örnek bulunmaktadır. Biz bunlardan 30 tane örneği bu çalışmada ele
almayı uygun gördük. Mimari tasvirlerin yer aldığı Gördes Mezarlıkları‘ndaki en eski
örnek 1709 tarihli, en yeni örnek 1874 tarihlidir. Kompozisyonlarda bitkisel unsurlarla
birlikte cami, türbe, medrese ve ev gibi mimari unsurlar verilmeye çalışılmıştır. Bazen
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cami, türbe, medrese ve ev gibi unsurlar bir arada verilirken bazen yalnızca caminin,
türbenin, medresenin veya evin olduğu tasvirlerde karşımıza çıkmaktadır. Tasvirlerde
tek cami, tek türbe, tek medrese, tek ev veya evler topluluğu, cami-ev, cami-türbe, evtürbe,

cami-türbe-ev gibi çeşitli mimari unsurlarında yer aldığı bir düzenleme

bulunmaktadır.
TÜRKİYE’DE KEÇECİLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE AKHİSAR’IN SON
KEÇE USTASI MUHAMMET DÜLGER
Arş. Gör. Ramazan ERGÖZ - Arş. Gör. Ümit N. ÖZCAN
Türk kültür tarihinde keçecilik önemli bir yere sahiptir. Orta Asya’da çeşitli
kurganlardan çıkarılan ve günümüze kadar ulaşabilen dokuma eserler arasında yere
serilen ya da duvara asılan süslemeli keçe örtüler bulunmaktadır. Bu eserler, Türk işleme
sanatının en eski örneklerini oluştururlar. Türkler, Orta Asya’daki göçebe yaşam
tarzında keçeden yapılan çadırlarda yaşamışlardır. Türkler için keçe çadırlar, zorlu iklim
koşullarına karşı bir koruyucu olmuştur. Türkler Anadolu’ya keçe kültürünü de
getirmişlerdir. Selçuklular döneminde keçenin çadır yapımında, eyer örtülerinde, giyim
ve kuşamda kullanıldığı bilinmektedir. Selçuklular’ın barınma ve korunma amaçlı
olarak keçeden yaptıkları çadırlarda süsleme öğelerine yer verilmiştir. Osmanlı
döneminde de birçok ürün keçeden yapılmaya devam etmiştir. Biçimlerine göre külah,
kallavi, takke, kalpak ve fes gibi çeşitlilik gösteren kavuk (serpuş), baş giyimi olarak
kullanılmıştır. Yeniçerilerin giydikleri üsküf ya da börk olarak adlandırılan baş giysileri
de keçeden üretilmiştir. Sultan çadırları olan Otağ-ı Hümayun’un zemini hasır ve
keçeler ile kaplanmıştır. Bu dönemde başlıca Keçecilik merkezleri, Konya, Afyon,
Maraş, Diyarbakır, Isparta, Tokat, İstanbul, Bursa, Bigadiç, Bergama, Manisa ve
Akhisar ’dır. Bu yerlerden biri olan Akhisar’da tarih boyunca birçok keçe ustası
yetişmiştir. 2000’li yıllardan sonra bu mesleği devam ettiren tek usta Orhan Patoğlu
kalmıştır. Ancak kendisinin vefatı üzerine çırağı Muhammet Dülger onun yerini
almıştır. Kendisi, Akhisar’da bu mesleği devam ettiren son ustadır. 1981 yılında
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Akhisar’ın Dağdere Köyü’nde doğmuştur. 2013’te keçeciliğe başlamıştır. Kepenek,
bayan çantası, şapka, takke, cirit atlarına eğer altı keçe gibi eşya üretmektedir. Bununla
beraber günümüzde televizyonlarda yayınlanmaya başlayan tarihi dizi yapımcılarından
sipariş gelen çadır, fes gibi ürünleri de imal etmektedir. Eserlerinde kazayağı, kafes,
bitki ve klasik Osmanlı motiflerini kullanmaktadır. Motifleri de doğal kök boyasıyla
renklendirmektedir.
GEÇ ANTİK ÇAĞ’DAN SARUHANOĞULLARI BEYLİĞİ’NE DEĞİN
MAGNESİA (MANİSA)
Prof. Dr.Ergün LAFLI
Bu bildirinin konusunu Antik Çağ’da “Sipylos”, bugün ise “Spil” adlı dağın
kuzey eteğinde, Gediz Nehri’nin geçtiği ovanın kenarında kurulmuş olan Magnesia epi
Sipylos’un, yani Manisa’nın İ.S. 4. yy.’dan İ.S. 14. yy.’ın başına değin geçirdiği bin
yıllık süreçteki Geç Antik ve Bizans Dönemleri arkeolojisi ve tarihi oluşturmaktadır.
Bizans İmparatorluğu Dönemi’nde Batı Anadolu’nun önemli kalelerinden biri olan
Manisa’nın İ.S. 17 yılı öncesine ait korunan kalıntıları oldukça azdır. Bunun sebebi
günümüzden tam 2000 yıl önce, yani İ.S. 17 yılında Sardeis ve çevresinde meydana
gelen ve Batı Anadolu’daki 12 önemli şehrin yıkımına yol açan depremin Magnesia’yı
da derinden etkilemesindendir. Bu depremde Magnesia epi Sipylos kayıp ve tazminat
açısından Sardeis’ten sonra ikinci sırada kalmıştır. Ege Bölgesi’nin tarihindeki en büyük
felaketlerden biri olan bu depremin ardından Magnesia kentinin mimari dokusu büyük
oranda yok olmuştur. Geç Antik Çağ Anadolusu’nda, yani İ.S. 4. yy.’da Hıristiyanlık’ın
toplu olarak benimsendiği ilk şehirlerden biri olan Magnesia kısa sürede bir piskoposluk
merkezi haline gelmiştir. Magnesia Erken Bizans Dönemi’nde önemli bir askeri üs
statüsüne sahipti. Kentin İ.S. 6. yy.’ın sonundan 12. yy.’ın sonuna değin geçen süreçte
ismi daha az duyulsa da, İ.S. 13. yy. ile beraber yıldızı parlamıştır: Magnesia bir Bizans
hanedanlığı olan Laskarisler zamanında (İ.S. 1204-1261) darphâne ve hazinenin
bulunduğu, ekonomik ve stratejik yönden önemli bir merkez olmuştur. Manisa İ.S. 1313
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yılında Saruhan Bey tarafından ele geçirilir; Selçuklular ise Anadolu'yu fethe
başladıklarında Manisa'yı zapt edememişlerdir. Kent 15. yy.’ın başlarında ise Osmanlı
Beyliği’nin topraklarına bağlanır.
Manisa kent merkezi ve yakın çevresinde bugüne kadar detaylı bir arkeolojik kazı
yapılmamıştır. Kent hakkındaki sınırlı bilgilerimiz yazılı kaynaklara, tesadüfen ele
geçirilen arkeolojik buluntulara, dönemlerinde kalıntılar daha iyi korunmuş olduğundan
özellikle 19. yy.’da kenti gezen Batı Avrupalı gezginlerin gözlemlerine ve son yıllarda
yoğunlaşan yüzey araştırmaları ile yayınlara dayanmaktadır. Buna göre Spil’in kuzey
eteğinde, bugünkü Manisa'ya doğru uzanan bir yamaç üzerinde yer alan Magnesia
kentine ait az sayıdaki kalıntılar Bizans Dönemi'nden kalma surlarla çevrilidir ve bu
surlar Magnesia’nın Bizans Dönemi’ne ait en önemli arkeolojik varlıklardır. Söz konusu
kalıntılarının yer aldığı bu yamaç halk arasında “Topkale” ya da “Toptepe” olarak
bilinmektedir. Buradaki mahalle kısmen antik kentin üzerinde yer almakta, bu nedenle
de zaman zaman evlerin altında buluntulara rastlanmaktadır. Son yıllarda Manisa
Kalesi’nde yapılan arkeolojik yüzey araştırmaları sayesinde bu Bizans yapısının
detayları bilimsel olarak ortaya konulmuştur: Manisa Kalesi Spil Dağı’nın eteğinde,
dağa parallel olarak uzanan bir dış kale ile Magnesia Akropolisi’nin çekirdeğini
oluşturan “Sandıkkale” ismindeki bir iç kaleden oluşur. Son yıllarda yapılan yüzey
araştırmaları ile kalenin üç ana evresi olduğunu söylemek mümkündür; ancak kalenin
genelinde Bizans dönemi hakimdir. Mevcut kale III. Ioannes Doukas Vatatzes
Dönemi’nde yapılan onarımlar ve eklemelerle bugünkü şeklini almıştır. Bazı yazılı
kaynaklar III. Ioannes Doukas Vatatzes’in iç kalede bir saray yaptırdığından
bahsetmektedir. 1313’te Saruhanoğulları’nın kaleyi Bizanslıların elinden aldıktan sonra
onararak kullandığı bilinmektedir. Hatta kale Osmanlı Dönemi’nde de önemini
korumuştur. Kemalpaşa ve Manisa Bölgesi’nde oldukça faal olan Bizans İmparatoru III.
Ioannes Doukas Vatatzes zamanında (İ.S. 1222-1254) şehre büyük bir manastır
yaptırıldığı bilinmektedir ve bu konuda pekçok yayın mevcuttur. Kalesi dışında
Magnesia kentinin Bizans Dönemi’ne ait başlıca kanıtları kent içinde dağılı olan
şipolyen malzemedir: kentte Saruhanoğulları Beyliği ve Osmanlı Dönemleri’nde Bizans
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Dönemi yapılarından alınan pekçok taş öğe devşirme olarak yapılarda kullanılmıştır. Bu
Bizans Dönemi mimari plastik öğeleri birçok yayına ve teze konu olmuştur. Bu bildiride
amaç Anadolu’da İzmit ve Trabzon gibi Bizans Dönemi’ni en uzun yaşayan şehirlerden
biri olan Magnesia’nın Ortaçağ’daki bin yıllık bir sürece sahip Bizans Dönemi’ne ilişkin
tüm arkeolojik ve tarihsel bilgilerin derlenmesi ve sentezlenmesi amaçlanmaktadır.
LYDİA’NIN KENTLEŞMESİNDE PERGAMON KRALLARININ KATKISI
Doç. Dr. Hüseyin ÜRETEN
Günümüzde Ege Bölgesi’nin büyük bir bölümünü oluşturan Lydia’nın dikkat
çekici özelliği, kuzey komşusu Mysia’da olduğu gibi kentleşme açısından gelişebilmiş
olmamasıdır. Nitekim Anadolu’nun coğrafyasından en geniş biçimde söz eden
Strabon’un tümüyle Lydia Bölgesi’ne ilişkin sıraladığı kentlerin sayısının üçü
geçmemesi bu olgunun sonucu olmalıdır.
Lydia’nın kentleşmesinde Pergamon krallarının katkısı azımsanamayacak
derecededir. Örneğin I. Eumenes tarafından kurulmuş olan Attaleia (Selçikli) ve hatta
Thyateira’nın batısında, II. Eumenes’in kurduğu Apollonis (Palamut/Mecidiyeköy) bu
kentlerdendir.
ANTİKÇAĞDA MANİSA (MAGNESİA) ŞEHİRCİLİK YOL VE EKONOMİ
Yrd.Doç.Dr Selim PULLU
M.Ö. I. Binyılın ikinci yarısı içinde özellikle Batı Anadolu Şehirlerinden bazıları,
Anadolu’nun en zengin ve gösterişli şehirleri arasında yer almaktaydı. Özellikle antik
kaynaklarda bu şehirlerden övgü ve hayranlıkla bahsedildiğine tanıklık etmekteyiz. Hiç
kuşkusuz adı geçen bu antik şehirlerden birisi de hiç kuşkusuz Magnesia ad
Sipylum’dur. Özellikle Strabon’da Sipylum da kurulan şehir olarak tanımlanmıştır.
Magnesia kenti özellikle konumu açısından iç bölgelerle olan bağlantı ve zengin tarım
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potansiyeli ile bölgede müstesna bir yere sahipti. Batıdan gelenlerce kurulan ancak
doğu- batı hâkimiyeti mücadelesi sırasında kilit noktalardan birisi olan şehir.
Bu

yazımızda

Demirçağı’nın

ikinci

yarısında

Manisa’nın

kurulduğu

lokalizasyon, şehircilik yol ağı ve ekonomisinin kesitini vermeye çalışacağız.
YENİ BULGULAR IŞIĞINDA MANİSA’NIN ANTİK ÇAĞ YERLEŞİMİ:
MAGNESİA AD SİPYLUM
Arkeolog Murat Umut DOĞAN- Arkeolog Miray MİMAROĞLU
Batı Anadolu’nun en önemli antik kentlerinden biri olan Magnesia Ad Sipylum,
Spil Dağı’nın üzerinde yer almaktadır. Kentin günümüze ulaşan kalıntıları Spil Dağı’nın
(antik Sipylos) eteklerinden biri olan Topkale Yamacı üzerindedir. İç ve kuzey Anadolu
kültürlerini Ege Denizi’ne ve dolayısıyla Batı kültürlerine taşıyan bir jeo-coğrafyada yer
alıyor olması kentin her dönemde önemini korumasını sağlamıştır.
Magnesia Ad Sipylum ya da diğer bilinen ismiyle Sipylos Magnesiası kenti
arkeolojik verileri açısından çok az incelenmiş bir yerleşimdir. Yakın bir geçmişe kadar
Hellenistik Dönem’de kurulan basit bir askeri yerleşme olduğu düşünülen Sipylos
Magnesiası, Topkale yamaçlarında tespit edilen bazı bulgularla bilim dünyasında
yeniden değerlendirmeye alınmıştır. Bulgular kentin kuruluşunun sanıldığından daha
eski bir döneme, Demir Çağı başlarına kadar inebileceğine işaret etmektedir. Öte yandan
Topkale’de belirlenen mimari öğeler Magnesia Ad Sipylum şehrinin basit bir askeri
yerleşimden çok daha gelişkin bir polis olduğunu kanıtlamıştır.
Magnesia Ad Sipylum Kenti’nin Topkale Yamacı’ndaki Roma ve Bizans
Dönemlerinin ardından son kültür evresini Türk Dönemi oluşturmaktadır. Kent Türk
güçlerinin eline geçip, Magnesia kenti Manisa şehri adını aldığında da bir süre
kullanılmaya devam etmiş ve ardından Gediz Ovası‘na doğru gelişmiştir. Bu çalışmada
tarihsel gelişim süreci içinde şehr-i şehzade Manisası ve modern Manisa kentini
anlamlandırmak amacıyla son veriler ışığında Magnesia Ad Sipylum Kentinin Antik
Çağ Yerleşimi arkeolojik veriler ile değerlendirilecektir
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KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: MANİSA
İLİ ÖRNEĞİ
Doç.Dr. Serhat BAŞTAN - Yrd. Doç. Dr. İsmail BAŞARAN
Yl. Öğr. Çağdaş GÖNENÇ
Kültür ve tabiat varlıkları, dünya kültürel mirasının birer parçası olmaları
nedeniyle korunması ve yaşatılması elzem değerlerdir. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim
ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 1972 yılında kabul edilen Dünya Kültürel ve
Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme bu konuda büyük önem taşımaktadır.
Kültür ve tabiat varlıkları açısından zengin bir ülke olan Türkiye de söz konusu
sözleşmeye taraf olmuş ve birtakım yükümlülükler üstlenmiştir. Bu kapsamda kültürel
birikimin korunması ve yaşatılması, kentlerin insan ile doğal çevre ekseninde
yaşanabilir kılınması, küresel bir değer haline getirilmesi ve en önemlisi bütün bunların
sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.
Buradan hareketle Manisa’daki kültür ve tabiat varlıklarının tespiti, karşı karşıya
oldukları

risklerin

belirlenmesi

ve

bütün

paydaşların

harekete

geçirilmesi

hedeflenmektedir. Bildiride ören yerleri, inanç merkezleri, doğal yaşam alanları ile tarihi
mekânlar açısından oldukça zengin olan ve Şehzâdeler Şehri olarak bilinen Manisa ili
örneği çalışılacaktır.
BEBEK ÖLÜM ORANLARININ DOĞURGANLIK ÜZERİNE ETKİSİNİN
MEKANSAL PANEL VERİ ANALİZİ: MANİSA İLİ ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Derya BILGIN - Prof. Dr. Sibel SELIM
Kadınların doğurganlık davranışını belirleyen faktörlerden biri bebek ölüm
oranıdır. Aileler için çocuklar yaşlılık dönemlerinde yatırım aracı olarak görüldüğünden
bebek ölümleri arttığında doğurganlık oranları da artmaktadır. Çünkü ölüm oranındaki
artışa rağmen doğum oranında meydana gelen artış hayatta kalan çocuk sayısında artışa
yol açmaktadır. Bu çalışmada, kadınların doğurganlık davranışlarının daha yerel

84

düzeylerde çocuk ölümleri deneyimine daha duyarlı olabileceği hipotezi ileri
sürülmektedir. Komşu ilde meydana gelen çocuk ölüm şoklarının kendi çocuk ölüm
şokları ile birlikte kadınların doğurganlık oranlarını etkilemesi ve bu etkinin Manisa ili
kapsamında değerlendirilmesi mekansal panel veri analizi kullanılarak sözkonusu
olacaktır. Bu çalışmada 2009-2015 yılları arasında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından
yayınlanan illere ait bebek ölüm hızı ve doğum hızı verileri kullanılacaktır. Analizlerden
elde edilen bulgulara göre, Manisa ilinin doğum hızı, komşu illerdeki bebek ölüm
hızlarından mekansal olarak etkilenmektedir.
MANİSA’DA FAALİYETTE BULUNAN KOBİLERİN FİNANSAL
OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR
ARAŞTIRMA
Yrd. Doç. Dr.Füsun KÜÇÜKBAY
Türkiye’de Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), ülkede işletme
sayısının büyük bir çoğunluğunu ve istihdamın da yaklaşık %74’ünü oluşturmaktadır.
KOBİ’lerin faaliyetlerine sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmeleri ülkenin ekonomik ve
sosyal kalkınması için çok önemlidir. KOBİ’lerin kısıtlı sermaye kaynaklarına sahip
olmaları, finans dünyasındaki gelişmeleri yakından takip edememeleri gibi sorunlardan
dolayı, ülke ekonomilerinde yaşanan olumsuzluklardan, KOBİ’ler daha çabuk ve daha
fazla etkilenmektedirler.
Finansal pazarlarda çeşitlilik ve karmaşıklık her gün artmaktadır. Buna karşılık
KOBİ lerin finansal konular hakkındaki bilgileri eşit şekilde büyümemektedir.
Dolayısıyla finansal okuryazarlık kavramı şimdi daha da önemli hale gelmiştir. Finansal
okuryazarlık düzeyi arttıkça işletmeler kriz ortamlarında ya da ekonomik sıkıntılarla
daha kolay başa çıkabileceklerdir.
Finansal okuryazarlık kavramı, işletmelerin yönetimsel kararlarını alırken
finansal tablolarını doğru analiz edebilmeleri, finansal kararlarını alırken faiz
hesaplamalarını, enflasyonun etkilerini, risk kavramını, finansal durumlarını doğru
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değerlendirmeleri olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada Manisa’da faaliyet gösteren
KOBİ yöneticilerinin finansal okuryazarlık derecesini öğrenmek amacıyla anket
çalışması yapılacaktır. Anket formu bileşik faiz kavramı, enflasyonun finansal
kararlardaki etkisi, riski çeşitlendirme gibi önemli ekonomik kavramlar ile ilgili
sorulardan oluşacaktır.
ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE KADINLARA YÖNELİK
TOPLUMSAL POLİTİKALAR İÇİNDE BİÇKİ DİKİŞ KURSLARININ YERİ:
MANİSA BİÇKİ DİKİŞ KURSLARI ÖRNEĞİ
Dr. Mine DEMİR
Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunda iki temel unsura dayanmaktaydı. Bunlardan
biri Cumhuriyet’ten önce başlayan ve onunla birlikte devam eden milliyetçilik anlayışı,
ikincisi ise yine Cumhuriyet’ten önce başlayan ve devam etmekte olan modernleşme bir
başka deyişle batılılaşma politikasıydı. Gerek milli bir kimlik oluşturma gerek
modernleşme anlayışının benimsetilebilmesinin yolu, gelecek nesli yetiştirecek olan
kadınların eğitimiyle doğrudan bağlantılıydı. Osmanlı geleneğinden sıyrılarak batılı
modern kadın olma yolunda ilerleyen buna karşın halka yaklaşan, fiziksel görünümünde
sadeliği koruyan, süsten uzak, ülkü sahibi kadınlar Cumhuriyet’in münevver kadınlarını
temsil ediyordu. Bu nitelikleri taşıyan kadınların yetiştirilmesinde Cumhuriyetin ilk
yıllarında büyük rağbet gören biçki dikiş kurslarının önemli bir yeri vardır. Yerli üretim
ve tüketime ağırlık verilerek milli iktisat düşüncesinin kazandırılması kadarkadının
kamu yaşamına dâhil olması yani toplumdaki görünürlüğünün artmasına katkı sağlamak
gibi önemli işlevleri bulunmaktaydı.
Bu tebliğde; Talim ve Terbiye Kurulu kararlarından, Başbakanlık İstatistik Genel
Müdürlüğü’nün verilerinden ve süreli yayınlardan yararlanılarak, 1930’lu yıllarda
Manisa ve ilçelerinde faaliyet gösteren biçki dikiş kursları üzerinden ulus devletin
inşasında kadınların toplumsal kalkınmaya dâhil edilmesinde biçki dikiş kurslarının
katkısına değinilecektir.
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DÜNDEN BUGÜNE MANİSA İLİ ORMAN KAYNAKLARI VE YÖREYE
SAĞLADIĞI ÇOK YÖNLÜ FAYDALAR
Prof. Dr. Ahmet TOLUNAY
Manisa orman kaynakları açısından zengin bir ilimizdir. Orman kaynakları
yöreye çok yönlü faydalar sunmaktadır. Bu faydaların bir kısmı ekonomik, sosyal ve
kültürel nitelikli faydalardır. Ekonomik faydalar arasında orman ana ve yan ürünlerinin
üretimi en başta gelmektedir. Orman ana ürünü olarak en iyi kereste Sarıgöl İlçesi’nin
karaçam ormanlarından sağlanmaktadır. Sosyal ve kültürel faydalar milli parklar, şehir
ormanları ve mesire yerleri tarafından sunulmaktadır. Bu nitelikteki alanlar arasında en
çarpıcı örnek Spil Dağı Milli Parkı olmaktadır. Öte yandan orman kaynakları ekolojik,
çevresel ve görsel faydaları da bulunmaktadır. Ekolojik ve çevresel faydalara; Akhisar
İlçesine bağlı Beyoba ve Sazoba köylerinde rüzgâr erozyonuna karşı yapılan kumul
tespiti çalışmaları, Salihli İlçesi Kurşunlu Çayı ve Alaşehir İlçesi Ayıdağı erozyon
kontrol uygulamaları önek olarak gösterilebilir. Görsel faydaların çeşitli örnekleri il
bazında ulaşım sağlayan karayolları güzergâhlarında bulunmaktadır. Sabuncu Beli yol
güzergâhı ilkbaharda sadece orman ağaçları ile değil zakkum gibi çiçekli bitkilerin
sunduğu görsel güzellikler ile şölen havası yaratmakta ve bu güzelliklerde tüm ülke
yararlanmaktadır. Bu bildiride dünden bugüne Manisa İli orman kaynaklarının durumu
ortaya konmuş ve yöreye sağladığı çok yönlü faydalar belirlenmiştir.
MANİSA’NIN KIRSAL KALKINMASINDA ALTERNATİF BİR YOL:
LEADER YAKLAŞIMI
Prof. Dr. Akın OLGUN - Gıda Yüksek Mühendisi Uzman Gözde SEVİLMİŞ
Bereketli toprakları, uygun iklimi ve coğrafi konumuyla Manisa, bitkisel ve
hayvansal üretimde önemli bir tarım kentidir. Türkiye’de büyük alanlarda tarımsal
üretim yapılan iller arasında yer alan Manisa’nın ekonomisi için tarım sektörü stratejik
önem taşımaktadır. Ülkemiz tarım alanının % 5,5’una sahip Manisa’nın tarımsal üretim
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değeri 10 milyar TL’nin üzerinde olup tarım ve tarıma dayalı sanayi, kent ekonomisi
için çok önemlidir. Bu kapsamda, Manisa’nın kalkınması, tarım sektörünün önemi
nedeniyle kırsal kalkınma ile gerçekleşebilecektir.Türkiye’de kırsal kalkınma kavramı
ile kır ile kent arasındaki farklılıkların azaltılması, doğal kaynak potansiyellerinden
çevreye duyarlı bir biçimde yararlanmanın geliştirilmesi, sivil toplum örgütleri ve yerel
yönetimlerin katılım ve katkılarının artırılması, kentli kesime göre ekonomik ve sosyal
olanakları kısıtlı olan kırsal toplumun yaşam standardının iyileştirilmesi için entegre
sürdürülebilir bir kırsal yaşamın sağlanması hedeflenmektedir. Bu amaçlara ulaşmak
için yerelde çözülebilecek sorunların merkezden çözülmeye çalışılması yerine, sorun
tanımlanırken ve öncelikler belirlenirken ilgili tarafların ve özellikle de yerel aktörlerin
katılımının

yeterli

düzeyde

sağlanması

hedeflenmelidir.

Farklı

uygulamalar

göstermektedir ki; yerel halkın katılımını dışlayan ve merkezi karar organları tarafından
belirlenen politika, plan ve uygulamalarla kalıcı başarılar sağlanamamaktadır. Avrupa
Birliği’nde, 1991 yılında başlayan ve 2007 yılından itibaren kırsal kalkınma hedeflerini
bu çerçevede gerçekleştirmeyi hedefleyen LEADER yaklaşımı, kırsal kalkınmanın yerel
kırsal topluluklar aracılığıyla gerçekleştirilmesi için kullanılmaktadır. Yerel aktörlerin
kendi bölgelerinde uygulanacak projeler ve gerçekleştirilecek strateji ile ilgili olarak
karar alma süreçlerine katılmaları anlamına gelen LEADER yaklaşımında; ekonomik ve
sosyal ortaklar ile çiftçiler, kırsal alanda yaşayan kadınlar, gençler ve bunların dernekleri
gibi sivil toplumun diğer temsilcileri karar verme düzeyinde bir ortaklık yapısı
oluşturmaktadırlar. LEADER yaklaşımının hedefleri; yaşam koşullarının iyileştirilmesi,
sivil

toplumun

geliştirilmesi,

iyi

yönetişimin

kolaylaştırılması,

istihdamın

desteklenmesi, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yerel toplumun kırsal kalkınma
sürecine katılımını sağlayarak kırsal alanda yaşayanların memnuniyetinin artırılmasıdır.
Ülkemizde LEADER yaklaşımının uygulanması çalışmalarına AB ve Türkiye
Cumhuriyeti tarafından finanse edilen

“AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal

Kalkınma (IPARD) Programı” ile başlanmıştır. Bu kapsamda, ilk etapta Manisa’nın da
aralarında olduğu 10 IPARD ilinde çalışmalara başlanmıştır. Manisa’nın Gördes ve
Selendi ilçelerinde Yerel Eylem Grubu oluşturulmuştur. AB onayının ardından 10
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IPARD ilinde yer alan Yerel Eylem Grupları kendi bölgeleri için Yerel Kalkınma
Stratejilerini hazırlayacaklar ve bu stratejinin uygulanması için gereken finansman
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK/IPARD Ajansı) tarafından
sağlanacaktır. Yaklaşık 30 yıldır AB’de uygulanan ve başarılı sonuçlar elde edilen
LEADER yaklaşımının Manisa’da etkin bir şekilde uygulanması, yerel aktörleri devreye
sokarak kamu kesiminin işbirliği ve yardımları ile bölgelerinin kırsal kalkınması için
aktif rol almalarını sağlayacaktır.
Bu kapsamda, çalışmada AB’deki başarılı örneklere yer verilerek LEADER
yaklaşımının Manisa’nın kırsal kalkınmasına olası etkileri irdelenecektir.
MANISA İLİNDE TARIMSAL YATIRIM OLANAKLARININ
DEĞERLENDIRILMESI
Prof. Dr. Sait ENGINDENIZ - Zir.Yük.Müh. Görkem ÖZTÜRK - Öğr.Gör. Dilek
YÜCEL ENGINDENIZ - Yrd.Doç.Dr. Önder Volkan BAYRAKTAR –
Zir.Müh. Ece YÖRÜK - Zir.Müh. Gizem ÖZÇINGIRAK
Türkiye’de girişimcilik ve tarımsal yatırımlar açısından önemli avantajlara sahip
illerden biri de Manisa‘dır. Bu ilin en önemli avantajları olarak; coğrafi konum, gelişime
ve değişime açık nüfus, araştırma ve geliştirme kurumlarının varlığı, hammaddeye
ulaşım kolaylığı, lojistik kolaylık,, tarım için kullanılabilecek alternatif enerji
kaynaklarının bulunması, tarım ürünlerinin farklı amaçlarda kullanımına yönelik
uzmanlaşmış işletmelerin çokluğu, organize üretim bölgeleri oluşturulabilecek
potansiyelin varlığı, tarımsal üretim yöntemlerinin yaygın olarak uygulanması
sayılabilmektedir. Dolayısıyla benzer koşulların egemen olduğu bölgelerdeki yatırım
uygulamalarının analiz edilip, bunlar arasından en başarılı ve Manisa‘daki ekosistemin
mevcut durumuna en uygun olanlarla planlamanın yapılması gerekmektedir. Bu
çalışmada, Manisa ilinde girişimciliği ve tarımsal yatırımları arttırma olanakları
değerlendirilmiş, farklı yatırım alternatiflerine yönelik destek ve teşvikler incelenmiştir.
Çalışmanın materyalini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye İstatistik
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Kurumu, KOSGEB, Zafer Kalkınma Ajansı, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve
Üniversitelerden elde edilen veriler ile konuyla ilgili çalışmalardan elde edilen bilgiler
oluşturmaktadır.
MANISA İLİNDE TARIM VE HAYVANCILIK
Prof. Dr. Saliha KODAY - Arş. Gör.Ferdi AKBAŞ
Ege Bölgesi’nin Asıl Ege Bölümü sınırları içerisinde yer alan Manisa ili, batıda
İzmir, kuzeyden Balıkesir, güneyden Aydın, güneydoğudan Denizli, doğudan Kütahya
ve Uşak illeri ile çevrilidir. Çalışma sahası, kuzey ve kuzeydoğudan Demirci Dağları,
doğudan Kula-Gördes-Uşak platoları, güneyden Bozdağlar, batıdan Spil Dağı, Yaman
Dağları, Menemen Boğazı ve Yunt Dağı ile sınırlanmış durumda bulunmaktadır.
Ekonomisinde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun etkisi görülen
Manisa’nın bu sektörlere dayanan ekonomik yapısının analiz edilmesi araştırmamızın
konusunu oluşturmaktadır. Ülkemizin en fazla göç alan illeri arasında yer alan
Manisa’da tarım ve hayvancılık faaliyetleri hayati öneme sahiptir. Sahip olduğu fiziki
coğrafya koşulları neticesinde özellikle Akdeniz iklimine uyum sağlamış olan tarımsal
ürünlerin yetişme imkânı bulduğu il topraklarının yaklaşık yarısı tarıma ayrılmıştır.
Mevcut topografya koşulları ve klimatolojik özelliklerden dolayı, Manisa’da en fazla
küçükbaş hayvancılık ile kümes hayvancılığı yapılmaktadır.
Sonuç itibariyle; fiziki koşulların elverişli olması ilin primer faaliyetler açısından
ülkemiz sıralamasında önemli bir değer edinmesini sağlamıştır. Var olan bu durumun
daha iyiye gitmesi teknolojinin daha aktif kullanılması, modernizasyon ve
mekanizasyon ile olacaktır. Bu hızlı gelişim ilin sosyo-ekonomik yapısını da olumlu
yönde etkileyecektir.
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SALİHLİ KAZAK TÜRKLERİNDE DİL DURUMU: DİLBİLİMSEL VE
SOSYO-EKONOMİK BİR ANALİZ
Doç.Dr. Ferhat KARABULUT – Okt. Tuğba ARI ÖZDEMİR
Doğu Türkistan bin yıllardır Türklerin ana yurdu olarak tarihte yerini almıştır.
Ancak Çin işgaline uğradıktan sonra burada yaşayan Türkler baskı altında kalmışlardır.
20. yüz yılın ortalarına kadar Çin zulmü altında yaşamak zorunda kalan Kazak ve Uygur
Türkleri, ana yurtlarını terk etmek zorunda kalmışlardır. 1950’li yılların başından
itibaren başlayan göçlerle Türkiye'ye gelen Kazak Türkleri ağrılıklı olarak İstanbul,
Kayseri, Niğde, Aksaray ve Konya'ya yerleşmeye başlamışlardır. Göç eden Kazak
Türklerinden bazı aileler ise önce İstanbul’a gelmiş, daha sonra hükümetin
yönlendirmesiyle

Manisa

İli'nin

Salihli

İlçesi'ne

yerleştirilmiştir.

Salihli’ye

yerleşmelerinden bu yana yaklaşık 65 yıl geçmiştir. Bu süre zarfında, Kazak Türkleri,
ilk önce ekonomik olarak refaha erme çabası içerisine girmiştir. Bu süreçte, kültürel
değerlere de mümkün olduğu kadar sahip çıkmaya çalışmışlardır. Ancak, ilk yıllarda
yaşadıkları zorluklar ve yeni bir kültürün içersinde alt kültür olarak yerleşmiş olmaları,
onları sosyo-linguistik açıdan aşınmaya uğratmıştır. Geçen süre içerisinde değişim
kaçınılmaz olmuştur. Bugün yeni bir Kazak toplumu olarak varlığına devam eden
Salihli Kazak Türkleri, özlerine ait kültürel değerlerine sahip çıkmak ve var olan
değerleri yeni nesillerle aktarmak için çaba sarf etmektedir.
Bu çalışmada, Salihli'de yaşamaya devam eden Kazak Türklerinin; sosyolojik,
ekonomik, kültürel ve psikolojik durumları incelenmiş ve bu durumların ana diline olan
etkisi dilbilimsel olarak ortaya konmuştur. Bunun için Kazak Türklerinin; Salihli'de
ikamet ettikleri Kurtuluş Mahallesi'nde alan araştırması yapılmış, kaynak kişilere
görüşme yöntemiyle açık uçlu sorular yöneltilmiş ve elde edilen veriler
değerlendirilmiştir. Çalışmanın temelini sosyo-linguistik ve sosyo-ekonomik bakış
açıları oluşturmuştur.
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KARAKOCA TOPONİMİNİN KÖKENİ VE “KARA KOCA SULTAN“ IN
KİMLİĞİ ÜZERİNE
Doç. Dr. İbrahim ŞAHİN
Manisa’nın güneybatısında, Sultan Yaylası’nda küçük bir köy olan Karakoca
adlandırmasının bir antropotoponim olduğu anlaşılmakla birlikte, adlandırmanın
kaynağı olan şahsın kimliği bilinmemektedir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Orhan
Gazi’nin “Kara” lakaplı kırk akıncısı olduğu, bu akıncılardan birinin Kara Koca olduğu
kayıtlıdır. Evliya Çelebi’nin verdiği bilgilere göre Kara Foça’yı (Bugün Eski Foça
olarak bilinen yerleşim yeri) fetheden yiğitlerden biri de Kara Koca’dır. Şehre ilk giren
akıncıların Kara Foça ve Kara Koca adlı akıncılar olduğundan Şehre Kara Foca dendiği
bilgisini aktarmaktadır. Çelebi, Seyahatname’nin bir başka yerinde, Nif’ten (Bugünkü
Kemalpaşa) Manisa’ya geçerken Karye-i Karakoca isminde bir köyden bahsetmektedir.
Çelebi, köyle ilgili bilgi verirken “Kara Koca Sultân bu karye içre yayla boğazı ağzında
bir kubbe içre med¬fûn¬dur.”

şeklinde bir kayıt düşmüştür. Foça’yı fethedenler

arasında bulunan Kara Koca ile bu köyde yatan kişi arasında ilişki kurmamış olmakla
birlikte, bu iki ismin aynı kişi olabileceği akla gelmektedir.
Orhan Gazi’nin “kara” lâkaplı diğer alplerinin bazılarıyla ilgili yerleşim
birimlerinin olduğu, örneğin Kara Ece adından Eceabat (Çanakkale’de), Kara Mürsel
adından Karamürsel (İznik’te) yerleşim adlarının ortaya çıktığı düşünüldüğünde Kara
Koca şahıs adıyla Manisa’daki söz konusu Karakoca köyleri arsında ilişki kurulabilir.
Ancak Bursa ve Çanakkale’de de Karakoca isimli köylerin bulunuyor oluşu, diğer
yandan Çelebi’nin Karyeği Karakoca’da medfûn olduğunu söylediği kişiyi “Kara Koca
Sultan” adıyla anması, “sultan” lâkabının da daha çok din uluları için kullanılıyor oluşu
meseleyi karmaşık hale getirmektedir.
Bildiri çerçevesinde konu tüm boyutlarıyla değerlendirilerek Karakoca köyünün
kökeni aydınlatılmaya çalışılacaktır.
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MANİSA VE AZERBAYCAN BÖLGELERİNİN BENZER DOĞA
TÖRENLERİ
Doç.Dr Aynur CELİLOVA
Doğa törenleri halkların eski bakış açısının, mifik tefekkurunun taşıyıcısıdır.
Törenlerin bir çoğu ilkbaharda, doğa uyanınca yapılır. Azerbaycan'da düzenlenen birçok
tören ve ayinler vardır ki, bunlara diğer Türk halklarında da rastlanır. Bu anlamda
Türkiye'nin Manisa bölgesi ile Azerbaycanın Zakatala, Nahçıvan bölgelerini, ayrıca
Güney Azerbaycan bölgelerini yaklaştıran Nevruz, Hızır törenleri, üzüm yetişen zamanı
uygulanan üzüm dualama törenleri tipiktir. Burada Türk halk inançları da önemli role
sahiptir. Halk bu törenlerde niyet ediyor, baharat ve bitkilerden macun hazırlayıp dağıtır
şenlik geçirip bayram ediyor. Türk halklarının yaşattığı doğa törenleri halkın geçmişinin
araştırılmasında bedelsiz kaynaktır.
FATIH DIVANINDAKI BITKI ADLARININ KÜLTÜREL
KAVRAMLAŞTIRMA AÇISINDAN İNCELENMESI
Yrd.Doç.Dr Asu ERSOY
Şehzade II. Mehmet kazandığı siyasî ve askerî başarılarının yanı sıra şairlik
yönüyle de tanınır. Osmanlı Devleti’nin yedinci padişahı olan Sultan II. Mehmet, Avni
mahlasıyla kaleme aldığı şiirlerini Divan adlı eserinde toplamıştır. Muhammed Nur
Doğan tarafından nesre çevirilen Fatih Kütüphanesi 305 numarada kayıtlı Ali Emiri
Efendi’nin bulduğu yazmaya dayalı eser çalışma konusu olarak seçilmiştir. Bu
çalışmada Sultan II. Mehmet’ten günümüze kadar ulaşan tek eser olma özelliğini taşıyan
Divan kısaca tanıtıldıktan sonra Divandaki bitki adları ele alınmıştır. Kültürün bitki
adları üzerinde belirgin etkileri vardır. Sultan II. Mehmet’in şiirlerinde kullandığı bitki
adları 15 ve 16 yy Osmanlı Devleti’nin kültürel özelliklerini yansıtması bakımından
önemlidir. Divan’da geçen ağaç isimlerinden çub, nahl, nihal, sanavber, serv, şah,
şimşad ve çiçek isimleri olan çemen, gül, fülfül, hâr, lale, nergis, sünbül, yasemen ve
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gül çiçeğinin yerine kullanılan verd, gonca, nesteren, berg (gül yaprağı), evrâk (güllerin
yaprakları) kültürel kavramlaştırma unsurları olan metafor (deyim aktarması), metonimi
(ad aktarması), benzetme bakımından incelenecektir. Fatih Sultan Mehmet eserinde
sevgilinin güzelliğini anlatmak için onun boyunu karabiber dallarına, fidana, servi ve
çam ağacına ve bazı çiçeklere benzettiğini söylememiz mümkündür. Biz de bu
çalışmamızda bitki ve sevgilinin kavramsal olarak ortak özelliklerini kaynak ve hedef
kavramlar arasında kurulan metafor (deyim aktarması), metonimi (ad aktarması
benzetme şeklinde eşleştirmelere dayanarak izah etmeye çalışacağız.
MANİSALI ÖYKÜ YAZARLARI VE AYŞE İLKER'İN ÖYKÜCÜLÜĞÜ
Prof. Dr. Âbide DOĞAN
Manisa,

kültürel

ve

siyasi

etkinlikleriyle

Anadolu'da,

Osmanlı

İmparatorluğu'ndan beri önde gelen bir kültür-sanat merkezidir. Bu nedenle geçmişten
gününüze şair ve yazarların yetişmesinde, mekân zihniyete katkıda bulunmuştur. Tarih
boyunca şair ve romancıların yanı sıra Manisa'da öykü yazımı da kısa zamanda taraftar
toplamıştır. Nur Akalın, Habib Bektaş, Aydoğan Yavaşlı, İsmail Sivri ve Ayşe İlker
Manisalı öykü yazarlarındandır.
Manisalı akademisyen ve kadın yazar olan Ayşe İlker 1960 yılında Gördes'te
doğmuştur. DTCF Türk Dili ve Edebiyatı'nı bitiren yazar, halen Celal Bayar
Üniversitesi'nde akademisyen olarak çalışmaktadır. Akademik çalışmalarının yanı sıra
öyküleriyle de tanınmaktadır. Ana, Töre, Divan ve Doğuş adlı dergilerde 'Ayşe İnce'
ismiyle öykülerini yayımlamıştır. 1986'ya kadar yazdığı hikâyeleri 'Bir Başka Sevda'
adı altında toplanmıştır. İngilizceye çevrilen öyküleri ise 'Türk Misafirperverliği' adlı
kitabındakilerdir. Kanat dergisinde dört hikâyesi yayınlanan yazar, bu hikâyelerde 'Ayşe
İlker' imzasını kullanmıştır. Eflatun Hüzünler adlı öykü kitabı ise 2016 yılında
basılmıştır.
Bu bildiride Manisalı öykü yazarları hakkında bilgi verilerek; akademisyen yazar
Ayşe İlker tanıtılacak ve öyküleri üzerinde ayrıntılı olarak durulacaktır.
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FEVZI LÜTFÜ KARAOSMANOĞLU’NUN EDEBIYAT YAZILARI
Yrd. Doç.Dr. Sabahattin ÇAĞIN
Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu 1900-1978 yılları arasında yaşamış Manisa’nın
siyaset dünyasına armağan ettiği önemli bir isimdir. Fevzi Lütfü’nün diğer siyaset
adamlarından önemli bir farkı düşüncelerini devrin gazete ve dergilerinde
okuyucularıyla paylaşmış olmasıdır. Bunun yanında Fevzi Lütfü’nün bir diğer etkinlik
alanı edebiyattır. Yazar devrinin önemli gazete ve dergilerinde, edebiyatın çeşitli
alanlarında yazılar kaleme almıştır. Bu bildiride yazarın deneme, eleştiri ve kitap
tanıtımı türlerinde kaleme aldığı bu yazılar değerlendirilecektir.
YUSUF ATILGAN’IN ROMANLARINDAKI KAHRAMAN TIPOLOJISI
Yrd.Doç.Dr. İrfan Murat YILDIRIM
Yusuf Atılgan Manisa’nın Hacırahmanlar kasabasında dünyaya gelmiştir. Orta
öğrenimini Manisa ve Balıkesirde, Yüksek öğrenimini ise İstanbul’da tamamlamıştır.
Türk edebiyatında “az yazmasına rağmen çok tanınan”, eserleri üzerinde tartışılan
önemli bir yazardır. Aylak Adam ve Anayurt Oteli adlı iki romanı vardır. Yazar üçüncü
romanı Canistan’ı tamamlamadan 1989 yılında vefat etmiştir. Bir de hikaye kitabı
vardır.
Romanlarında yanlızlık ve yabancılaşma temalarını sıklıkla işleyen yazarın
roman kahramanları toplumdan kopuk, içe dönük, psikolojik problemler yaşayan
insanlardır.Biri tamamlanmadan basılan üç romanında da kahramanlar köy, kasaba,
şehir gibi farklı sosyal çevrelerde yaşamalarına rağmen aynı problemleri yaşarlar.
Çevrelerinden kopuk, kaynağı çoğunlukla çocukluk dönemlerine ait problemlerden
kurtulamayan, kurtulmanın yolunu bulamayan bu kahramanların üçü de Türk
edebiyatının akılda kalan ve iz bırakan tiplerindendir. Çalışmada üç farklı sosyal
çevrenin birbirine benzeyen üç tipi psikolojik ve sosyal açıdan değerlendirilecektir.
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MANISALI YAZAR BAHADIR YENIŞEHIRLIOĞLU
Dr. Asuman GÜRMAN ŞAHİN
Yüzlerce yıllık bir Türk yerleşim bölgesi olan Manisa ve çevresinde pek çok
hatırı sayılır şahsiyet yetişmiştir. Avukat, oyuncu ve son dönem popüler yazarlarından
Bahadır Yenişehirlioğlu da Manisa’nın Akhisar ilçesinde yetişmiş şahsiyetlerden
biridir. Dedesi İzmir’in ilk belediye başkanı olan Yenişehirlioğlu, Manisa’nın Akhisar
ilçesinin köklü ailelerindendir. Avukatlık mesleğinin yanı sıra Çin, Fransa, İspanya,
İsviçre, İtalya, Almanya, İngiltere, Bosna Hersek, Suudi Arabistan, Suriye gibi dünyanın
birçok yerini gezerek, halklar ve toplumlar üzerine araştırmalar yapmıştır. 2013 yılında
ise milletvekilliği adaylığında bulunmuştur. Hukukçu ve siyasî kimliğinin dışında
2011’den bu yana yazar vasfıyla da ön plana çıkmaya başlamış; Beyaz Usta Siyah Çırak,
Son Hasat, Kerime, Aşk Çölü, Aşk Cephesi, Kanaviçe ve son olarak da Kara Güneş
adlarında yedi adet roman kaleme almıştır. Aynı zamanda 15 Temmuz kalkışmasını
kurmaca dünyada anlatan ilk yazarımızdır.
Bu bildiriyle amacımız, Manisa’nın tanınmış ailelerinden avukat, yazar ve
oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu’nun hayatı ve edebî yönünü ortaya koyarak literatüre
kazandırmaktır.
PİSKOPOS THEOLEPTOS’UN PHİLADELPHİA (ALAŞEHİR)‘DA DİNİ
HAYAT VE YÖNETİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Yrd. Doç. Dr.Selim KAYA
Philadelphia tarih içinde Hıristiyanlığın misyonerlik merkezlerinden biri olarak
yedi kutsal kiliseden birine ev sahipliği yapmış, Aziz Yahya tarafından halkının Tanrı'ya
itaatkârlığından dolayı “ikinci Kudüs” olarak tanımlanmıştır. XIII-XIV. Yüzyıllara
gelindiğinde Bizans İmparatorluğu’nun Anadolu’daki önemli direniş merkezlerinden
biri olarak geçmişteki önemini devam ettirmiştir. Bu sebeple kentin hem askerî hem de
dinî liderleri önem arz eden şahıslar arasından seçilmişlerdir. Bu dinî liderlerden biri de
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Piskopos Theoleptos’tur (d. 1250 - ö. 1322). Athos Dağı’ndaki manastırlarda Ortodoks
Hristiyanlığın mistik geleneklerini özümseyen Piskopos Theoleptos, Lyon Konsili’nde
kabul edilen Kiliseler Birliği antlaşmasına şiddetle karşı çıkmıştır. Bu muhalefeti
sebebiyle VIII. Michael Palailogos tarafından hapse atılmış, ancak imparatorun
ölümünün ardından, 1283 sonu 1284 başlarında yeni imparator II. Andronikos
Palailogos tarafından serbest bırakılarak Philadelphia Piskoposluğu’na tayin edilmiştir.
Psikoposluk yaptığı yaklaşık 40 yıl boyunca Philadelphia’nın idaresinde
belirleyici rol oynayan Theoleptos, özellikle 1310 yılındaki Türk hücumunda kentin
savunmasına da öncülük ederek halkın ve askerlerin motivasyonunu etkilemiştir.
Theoleptos, Konstantinople Patrikliği’nin Arseniosçular ile uzlaşmasına da karşı çıkmış
ve Konstantinople Patriği ile Theoleptos arasındaki fikir ayrılığı 1319 yılına kadar
devam etmiştir. Theoleptos, yönetimde etkili olan Nikephoros Choumnos ile sıkı bağ
kurmuş ve kızı Irene’ye manevi danışmanlık yapmıştır. Dinî şiirler, manastır hayatı
hakkında risaleler, Kiliseler Birliği ve Arsenios karşıtı mektuplar ve kitapçıklar yazmış,
ancak bunların pek azı yayımlanmıştır.
Bu bildiride, siyasî ve dinî otorite ile pek çok kez karşı karşıya gelmesine rağmen
fikirlerinden taviz vermeyen ve halkın dini yaşamında ve Philadelphia yönetimi
üzerinde etkili olan Piskopos Theoleptos’un hayatı ve faaliyetleri ele alınacaktır.
SEHA IRMAĞI ¬GEDİZ Mİ ?
Arş.Gör.Yavuz Selim KAYA
Batı Anadolu’nun MÖ II. Binyıl siyasi coğrafyası uzun süredir tartışma
konusudur. Bu tartışmaya neden olan sebepler bölgenin siyasi coğrafyasıyla ilgili
bilgilerimizin genel olarak Hitit yazılı belgelerine dayanması, dolayısıyla bir bakıma
taraflı olmasıdır. Buna az sayıdaki Ugarit ve Mısır yazılı belgelerini de dahil edebiliriz.
Bu belgeler, MÖ II. Binyılda Batı Anadolu’da birçok yerel krallığın var olduğunu
göstermektedir. Bu krallıklar arasında bildiride ele alınacak konu Seha Irmağı'nın ve bu
ırmağın etrafındaki topraklardan oluşan siyasal yapı olan Seha Irmağı Ülkesi'nin
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lokalizasyonuyla ilgili yapılan tartışmalardır. Hitit metinlerde ArzawaÜlkesi’nin yer
aldığı siyasal yapılanma içerisinde alt siyasal oluşumlardan biri olduğu anlaşılan Seha
Irmağı Ülkesi'nin yerinin saptanmasında üç akarsu havzası öne çıkmaktadır. Bunlar
Büyük Menderes (Maiandros), Bakırçay (Kaikos) ve bu bildiride ele alınacak olan
Gediz (Hermos)'dir. Eğer Karabel anıtının yeniden yorumlanması üzerinden ele
alındığında en azından Mira ile güney sınırının bugünkü Kemalpaşa ile Torbalı
arasındaki Karebel geçidi olduğu anlaşılan bu siyasal oluşum belki de Gediz havzasının
büyük bir bölümünü kapsamaktaydı.
KURUPEDION SAVAŞI VE SELEUKOSLAR‘IN
BATI ANADOLU EGEMENLIĞI
Arş. Gör.Ömer GÜNGÖRMÜŞ
Yaygın olarak antik Phrygia bölgesinde yer aldığı düşünülen ancak daha sonra
Lydia’daki

Phrygius

Irmağı

(Kumçayı)

yakınlarında

bulunduğu

anlaşılan

Kurupedion’da, Seleukos ve Lysimakhos arasında İ.Ö. 281 yılında gerçekleşen savaş,
Diadokhoslar Dönemi olarak bilinen yaklaşık kırk yıllık dönemin son meydan savaşıdır.
Hellenistik Dönem’in sonraki iki yüzyılı boyunca geçerli olacak olan siyasal düzen, bu
savaşın sonuçları ve hemen sonrasında yaşanan gelişmelerin belirlediği koşullar içinde
kurulmuştur.
Bu çalışmanın amacı, batı Anadolu’da yaklaşık bir yüzyıl süren Seleukos
egemenliğinin kurulmasında Lydia’da yapılan Kurupedion Savaşı’nın etkisini ortaya
koymak ve bu savaş ile yaklaşık yirmi yıl önce Phrygia’da yapılan Ipsos Savaşı’nın
Hellenistik krallıkların oluşumundaki payını incelemektir.
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MANİSALI BÜYÜK HİCİV ŞAİRİ: EŞREF
Doç. Dr. Şerife ÇAĞIN
1847-1912 yılları arasında yaşamış olan heccav Şair Eşref, Manisa’nın Kırkağaç
ilçesine bağlı Gelenbe nahiyesinde dünyaya gelmiştir. Şair Eşref kısa bir tahsil hayatının
ardından Manisa Sancağı Tahrirat Kalemi’nde staja başlamış, kaymakamlık sınavına
girinceye kadar Akçahisar ve Alaşehir mal müdürlüklerinde çalışmıştır. İlk
kaymakamlık göreviyle 1879’da Fatsa’ya gitmesinden 1902’de tutuklanıp mahkûm
oluşuna kadar Doğu ve Karadeniz vilayetlerinde, daha sonra da Aydın vilayetinde pek
çok kazada kaymakamlık yapar. Özellikle Doğu ve Karadeniz vilayetlerinde görev
yaptığı sırada –büyük ölçüde hicivlerinden dolayı- sık sık azledilmesi ya da nakledilmesi
sıkıntılı bir memuriyet hayatına sebep olmuştur. Gerek II. Abdülhamit döneminde
gerekse II. Meşrutiyet’ten sonra söylediği hicivlerinde pek çok devlet adamını hedef
almış, bunun yanında latifeleri, hikemî, rindane tarzdaki eserleriyle de ses getirmiştir.
Bu bildiride latifeleri ve hicivleriyle Eşref’in karakteristik tarafları üzerinde
durulacaktır.
CUMHURİYET DÖNEMİ SANATÇILARINDAN RESSAM SALİH
URALLI’NIN KÜLTÜREL KİMLİK ARAYIŞI
Yrd. Doç.Dr. Elif MAMUR YILMAZ - Dr.Selahattin YILMAZ
Cumhuriyetin ilanıyla birlikte toplumu ileriye taşımak ve Batı devletlerinin
seviyesine ulaştırmak için sosyal ve kültürel alanda bir çok proje üretilmiş, bu bağlamda
sanata da yoğun bir devlet desteği sağlanmıştır. Devlet destekli bu projelerden biri de
Türk halk kültürünün, çağdaş sanatsal biçimleriyle yeniden anlatımı yoluyla modernize
edilmesi amacıyla 1938 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nce başlatılan ve 1944 yılına
kadar süren Ressamların Yurt Gezileri olmuştur. Bu proje kapsamında 58 ressam,
Türkiye’nin 63 iline gönderilmiş ve 675 resimden oluşan bir koleksiyon
oluşturulmuştur. Devlet programı olarak uygulanan bu Yurt Gezileri yolu ile dönemin
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sanatçılarının, Anadolu’nun çeşitli yerlerine gönderilerek Anadolu insanını yakından
tanımaları ve memleket konuları üzerinde çalışmalar yapmaları sağlanmıştır. Dönemin
sanatçıları bu yurt gezileri sayesinde Anadolu’nun zengin folklorik değerlerinden
etkilenmişler, kendi üsluplarını oluşturmuşlar ve Türk resim sanatının özgün kimliğinin
oluşumunda etkili olmuşlardır. Bu ressamlardan biri olan Salih Nuri URALLI dördüncü
yurt gezisi programı kapsamında 1 Temmuz – 30 Ağustos 1941 tarihinde Manisa’ya
gönderilmiştir. Sanatçı gönderildiği Manisa İli ile ilgili olarak; “Manisa'da Bir Sokak,
Manisa Tabakhane Mahallesi, Manisa Eski Evleri, Manisa Ovası, Gediz Çayı, Manisalı
Kız, Manisa’da Üzüm Toplayanlar” adlı tablolarını yapmıştır.
Bu araştırma Salih URALLI’nın sanatı, sanatının beslendiği kültürel kaynaklar
ve özgün sanat dilinin oluşum sürecinde Manisa izlenimlerinin sanatçının yaşadığı
dönemin toplumsal özellikleri bağlamında eserlerine etkisinin betimlenmesi amacını
taşımaktadır. Araştırmada sanatçı ile ilgili alan yazın taraması yapılarak ve sanatçının
kültürel kimlik arayışı yönünde ürettiği eserler incelenerek sanatı hakkında çok yönlü
bir bakış açısı oluşturulmaya çalışılmış olup, inceleme sonucunda çeşitli önerilere yer
verilmiştir.
AFŞAR TİMUÇİN’İN EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ
Öğr. Gör. Seyyare AŞİMOVA
Bu makalede modern Türk filozofu, çevirmen, şair ve yazar Afşar Timuçin’in
edebi kişiliği ve eserleri ele alınmıştır. Afşar Timuçin şiir ve romanları başta olmak
üzere felsefe sorunlarına ilişkin birçok eser ve ilmi araştırmaların müellifidir. Ayrıca,
Timuçin edebi eser çevirilerini de yapmıştır. Rusça bilen okuyucular Timuçin’in edebi
kişiliğini Rusçaya çevirilen birkaç eserleri sayesinde tanımaktadır. Örneğin, Rusçaya
çevirilen «Gece Gelen Eski Dost» («Старый друг, пришедший вчера») romanı,
«Erken ölümler» («В пасти смерти»), «Türkiye’nin Genç Şairleri» («Молодые поэты
Турции») şiirleri XX.yy. ikinci yarısında çeşitli dergi ve edebiyat antolojilerinde
yayınlanmıştır.
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YENİ DOĞUŞ DERGİSİNİN EDEBİ YÖNDEN İNCELENMESİ
Dokt. Öğr. Ummahan NERKIZ
19 Şubat 1932 - 8 Ağustos 1951 tarihleri arasında faaliyet gösteren halkevleri
Cumhuriyet Halk Fırkası’nın bir kültür kolu olarak ortaya çıkmış ve yeni rejim
anlayışlarının yerleştirilmesinde etkili olmuştur. Aynı zamanda Türk kültür ve sosyal
hayatına da hizmet eden bu kurumlar yayınladıkları dergilerle döneminin fikir ve kültür
hayatına da canlılık getirmiştir. 24 Şubat 1933 tarihinde açılan Manisa Halkevi de
yayınladığı dergilerle şehrin sosyal ve kültürel hayatında önemli bir yer tutmuştur.
Yeni Doğuş dergisi Manisa Halkevi tarafından yayınlanan ilk dergidir. 29 Ekim
1933 - Haziran 1935 tarihleri arasında 17 sayı olarak yayımlanan dergi, aynı zamanda
Manisa’da yeni Türk - Latin harfleriyle çıkarılan ilk süreli yayın olma özelliğini de
taşımaktadır. Atatürk’ün fikirlerini yaymak ve yeni rejimi halka anlatmak amacıyla
çıkarılan dergi, sosyal hayatın modernleşmesine de katkıda bulunmuştur. Yeni Doğuş
dergisi, şiir, mensur şiir, hikâye, deneme, tenkit ve gezi yazılarıyla aynı zamanda bir
edebiyat dergisi özelliğini de taşımaktadır. Bu bildiride Manisa’nın basın, kültür ve
sosyal hayatında önemli bir yer tutan Yeni Doğuş dergisinde yayınlanan edebi ve
kültürel yazılar değerlendirilecek ve derginin edebi hayatımızdaki yerine ışık
tutulacaktır.
MANİSALI BİR 16. YÜZYIL DİVAN ŞAİRİ: CÂMİ'Î VE ŞİİRLERİ
Doç. Dr.Yunus KAPLAN
Manisa, Osmanlılar döneminde kültür ve sanatın canlılığını muhafaza ettiği
önemli şehirlerden biri olmuştur. 16. yüzyılda önemli bir şehzade sancağı olarak ön
plana çıkan bu şehir, özellikle sanatı ve sanatçıyı koruyup kollayan şehzadelerin buraya
vali olarak atanmasıyla birlikte kültür ve sanat alanındaki bu canlılığın daha da arttığı
bir merkez hâline gelmiştir. Bu dönemde ilim adamları ve sanatkârları teşvik ederek
onlara hamilik yapan bu şehzadelerin şiire olan meyilleri neticesinde edebiyat, bu
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canlılığın en bariz hissedildiği sanat dalı olmuştur. Bundan dolayı Manisa, hem önemli
devlet adamı ve âlimlerin hem de birçok şairin yetiştiği bir edebî muhit olmuştur.
Manisa’da teşekkül eden edebî muhitin canlılık kazanmasında burada görev yapan
şehzadelerin himayesinde olabilmek için dışarıdan bu şehre gelen şairlerle birlikte
Manisa asıllı şairlerin de büyük rolü olmuştur.
Bu yüzyılda Manisa’nın edebî mahfillerinin önemli şahsiyetlerinden birisi de
Câmi’î’dir. Kanuni Sultan Süleyman dönemi şairlerinden olan Câmi’î, hem şairliği hem
de hat sanatındaki maharetiyle tanınmıştır. Daha çok Vâmık u Azra adlı mesnevisiyle
meşhur olan şairin, bir Divan sahibi olup olmadığı hakkında elde kayıt
bulunmamaktadır. Ancak şiir mecmualarında bazı şiirlerine rastlanmaktadır.
Bu bildiride tezkireler ve biyografik kaynaklardaki bilgilerden hareketle Manisalı
Câmi’î’nin hayatı hakkında bilgi verilecek, çeşitli mecmualarda kayıtlı olan şiirleri
tespit edilerek bu şiirler üzerinde birtakım değerlendirmelerde bulunulacaktır.
MAKÂLÎ’NİN YENİ TÜRKÇE ŞİİRLERİ
Doç. Dr. Ahmet İÇLİ
Siyasî, ekonomik, kültürel ve tarihî açıdan öneme sahip Manisa’da ilim, fikir ve
sanat şahsiyetlerinin yanında birçok şair de yetişmiştir. Bunlardan birisi de Makâlî’dir.
16. yüzyılda Manisa’da yaşadığı düşünülen Makâlî mahlaslı iki şairin olduğu görüşü
yaygındır. Kaynaklarda iki şair hakkında ayrı bilgiler sunulup farklı şiir örnekleri
verilmiştir. Tezkirelere bakıldığında şiirleri ayırt edilebilen iki şairin, şiir
mecmualarında da bazı şiirleri bulunmaktadır. Bu şiirlerin tasnifi de ancak tezkirelerde
geçen örnekler üzerinden yapılabilmektedir. Gelecekte şairlere ait kendi divanları (şiir
kitapları)nın bulunması bu tasnife bir katkı sağlayabilir.
Çalışmada

Manisalı

şairlerden

biri

olan

Mustafa

Makâlî’nin

çeşitli

mecmualardaki şiirleri bulunup ilim âlemine tanıtılmıştır. Osmanlı dönemi Edebiyat
tarihine ışık tutan Arap harfli Türkçe mecmualarda birçok şaire ait yeni şiirlere de
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rastlanmaktadır. Mecmua araştırmalarında birçok yeni şiire ulaşıldığı gibi birçok yeni
şaire de ulaşılabilmektedir.
Mustafa Makâlî’nin yayımlanmış şiirleri ve tezkirelerde kendisi hakkında verilen
bilgiler ışığında tarafımızdan da mecmualarda şairin bazı gazellerine ve kasidelerine
ulaşılmıştır. Çalışmamız Makâlî mahlaslı şairlerin şiirlerinin tasnifine ve şiirlerinin
tümüne ulaşılması yolunda atılmış bir adımdır. Çalışmamızda Mustafa Makâlî’nin
şiirlerinin bulunduğu mecmualar tanıtıldıktan sonra şaire ait şiirler yeni yazıya
aktarılarak verilecektir.
BİR OSMANLI TEZKİRESİNDE MANİSALI BEŞ ŞAİR
Dr.Şelale Ana HÜMMETLİ
Evliyalar ve Şahzadeler vatanı Manisa aynı zamanda ünlü şairlerin, yazarların
da vatanıdır.Çeşitli tezkirelerde, kaynaklarda, kütuphanelerde Manisalı, Saruhanlı
şairler hakkında bilgilere rast gelinir.Böyle bilgilere malik bir tezkire de Sadık bey
Afşarın Tebriz yazma külliyyatında yer almış ve muallifi bilinmeyen (anonim) osmanlı
tezkiresidir.Yazma eserler Enstitütünde fotokopisi mevcut olan bu tezkire 2012. yılında
Baküde Elyazmaşinas alim Ekrem Bağırov tarafından çağdaş alfabeye çevirilerek,
tıpkıbasımı (fotofaksimile) ile birge yayınlanmışdır. 138 şairin hakkında kısa bilgi
verilen ve her şairin bir, yahut iki beytini örnek getirilen bu tezkirede Şühudi, Sadi, Zafi,
Atayi və İtabi isimli beş Manisalı (Saruhanlı) şairin de beytleri mevcutdur.Şairler
baresinde cok az, sadece, isimleri, nereli olduğu ve sanatı hakda bilgi verilse de, bu
bilgilerin Manisa divan şiiri ile ilgilenen bilim insanlarına gerekli olacağını
düşünüyorum.
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BİLİNMEYEN KIRKAĞAÇLI ŞAİR: ALİ RAUF
Dokt. Öğr. Gülden VİCİR
Ali Rauf, Kırkağaçlı ya da Kırkağaç’ta görev yapmış hakkında hiçbir bilgiye
sahip olamadığımız bir şairdir. Onun Servet-i Fünun dergisinin 1928 yılı sayılarında
yayımlanmış on

bir şiiri vardır. Bu şiirlerde dönemin iki anlayışının izlerine

rastlanmaktadır. Bunlardan ilki saf şiir anlayışının temsilcisi Ahmet Haşim’in yolunda
yazılmış şiirlerdir. Bu şiirler bireysel üslubun öne çıktığı genel olarak akşam vaktinin
işlendiği ve kııl engin öne çıkarıldığı şiirlerdir. İkinci grup şiirler ise yine bu dönemin
hakim anlayışı olan Memleket Şiiri’nin izlerini taşımaktadır. Anadolu, bu şiirlerin ortak
temalarıdır. Her iki grup şiirin ortak özelliği ise şairin orijinal imajlar kullanmasıdır ki,
bu şairin en dikkat çekici yanını oluşturmaktadır.
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MANİSA’DA BELEDİYECİLİĞİN GELİŞİMİ
Doç.Dr. Ahmet UÇAR - Yrd. Doç.Dr. İsmail BAŞARAN Y.L. Öğr. Mehmet KAYA
Yerel yönetimler kamu yönetiminin önemli bir parçasıdır. Kamusal hizmetlerin
vatandaşa en etkin, kısa, maliyeti düşük ve en verimli şekilde sunulmasını sağlamak
amacıyla kanunla kurulan, özerk, kamu tüzel kişiliği olan ve yönetim organları halkın
seçimi ile oluşturulan anayasal kurumlardır. Halkın yaşadığı mekanlarda kurulup ve
halkın ortak ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet üreten bu kurumlar, halka
yalkınlığından dolayı halkın yönetime ve kararlara en kolay katılabileceği ve yönetime
en kolay ulaşabileceği kurumlar olmalarından dolayı da önemlidirler. Yerel yönetimler
denilince ilk akla gelen yerel yönetim birimi belediyelerdir. Belediyeler vatandaşın tüm
hayatı boyunca muhatap olduğu birçok hizmeti aldığı, verdikleri kararlar ve hizmetler
ile vatandaşın hayatını en çok etkileyen kurumlardır. Merkezi yönetimin yapmış olduğu
yasal düzenlemeler ve sınırlar çerçevesinde hizmet üreten, şehirlerin gelişimini ve
şekillenmesini sağlayan, barınma ve yaşam alanlarını şekillendiren, eğitim, sosyal ve
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kültürel hayatı etkileyen her türlü düzenlemeyi yapan kurumlardır. Bu kapsamda bu
çalışmada önce Osmanlı döneminde ilk yerel yönetimlerin ortaya çıkışı ve gelişimi
incelenecek, arkasından Cumhuriyet yönetimine devri ve gelişiminden bahsedilerek
Manisa’da ilk belediyenin kuruluşu ile gelişimi araştırılacak ve bilhassa 2012 yılından
sonra Türkiye’deki büyükşehir belediyeleri ile ilgili düzenlemeler ve

gelişmeler

incelecektir.
TARİHSEL SÜREÇTE MANİSA KENTİNİN GELİŞİMİ
Öğr. Gör Altay ERBULAK. - Doç.Dr. İzzet YÜKSEK
Tarihsel kaynaklara göre 4000 yıllık geçmişe sahip Manisa kenti bünyesinde
önemli taşınmaz kültür varlıklarını barındırmaktadır. Bugünkü Manisa kent merkezine
bakıldığında Anadolu’nun önemli Türk İslam şehirlerinden biri olduğu görülmektedir.
Cumhuriyetin kurulmasına kadar şehzadelerin sancağı olarak kullanılmasının getirdiği
avantajlarla zengin bir kültürel geçmişi bulunmaktadır. Ancak 1922 yılında Yunan işgali
sırasında yanmış ve yıkılmış bir durumda kalmıştır. Cumhuriyet döneminden itibaren
yeniden imar edilmiştir. Ancak o günden bugüne kadar birçok kez revize edilen nazım
imar planlarına rağmen arzulanan noktaya gelememiştir. 1950-60 yıllarından itibaren
kente sanayinin gelmesi ile birlikte hem sosyo-kültürel hem de mekansal bir değişim
sürecine girmiştir. Bugün Büyükşehir statüsünde olan ve hızlı bir sanayileşme ve
kentleşme süreci yaşayan Manisa‘nın merkez ilçelerinde yaklaşık 400 bin kişi
yaşamaktadır. Kentteki bu hızlı nüfus artışı ve sanayileşmeye paralel olarak şehir aynı
hızla gelişememiştir. Günümüze gelindiğinde şehir kentsel dönüşüm ve toplu konut
projeleri ile sorunları aşmak için çözüm aramaktadır.
Bu çalışmada tarihsel süreç içerisinde Manisa şehrinin gelişimi ve değişimi
araştırılmıştır. Bu bağlamda tarihsel kaynaklardan başlayarak günümüz imar planlarına
kadar geniş bir perspektifle şehrin gelişimi analiz edilmiştir.
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BEŞİ BİR YERDE TURİZM: KULA ÖRNEĞİ
Öğr. Gör. Dr. Selın ÇAVUŞOĞLU - Öğr. Gör. B. Türker PALAMUTÇUOĞLU –
Öğr. Gör. Dr. Esra GÜVEN
Küreselleşmenin etkisiyle birlikte ülkeler, kendi halklarının refah düzeylerini
artırabilmek adına pek çok girişimde bulunmaktadır. Özellikle il ve ilçe belediyeleri bu
konuda aktif bir şekilde çalışıp, alternatif projeler aramaktadır. Bu sebeple kırsal
kesimlere yönelik olarak gerçekleştirilen projelerden biri de bölgeye yerli ve yabancı
turistlerin çekilmesi için yapılan faaliyetlerdir. İl ve ilçelerin sahip olduğu temel
özelliklerin farkında olunarak gerçekleştirilen bu projelere,

Manisa da Kula İlçe

Belediyesinin 2010 yılında başlattığı “Beşi Bir Yerde Turizm“ örnek olarak
gösterilebilir. Bu projeyle Manisa’nın Kula ilçesinin doğal, kültürel ve tarihi
zenginliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bölgeye turistlerin çekilmesi,
bölgesel kalkınmanın gerçekleşmesine katkı sağlayacağından önemlidir.
Bu çalışma kapsamında, bölgeye yerli ve yabancı turistleri çekebilmek adına
Kula Belediyesi tarafından İnanç, Doğa, Kültür, Kent ve Sağlık Turizmlerinin
değerlendirildiği “Beşi bir Yerde Turizm“ olarak hayata geçirilen projenin irdelenmesi
ve geleceğe yönelik yapılması gerekenler hakkında önerilerde bulunulması
amaçlanmaktadır.
TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GELİŞİM SÜRECİNE TARIM VE
HAYVANCILIĞIN KATKISI MANİSA İLİ ÖRNEĞİ
YL. Öğr. Sevgi SÜLÜKÇÜLER – Y.L. Öğr. Müge ŞİMŞİT –
Y.L. Öğr. Burcu COŞMUŞ
Bilindiği gibi tarım sektörü toplumların ekonomik kalkınmasını belirleyen en
önemli sektörlerden biridir. Tarımın önemi gelişmekte olan ekonomiler için çok daha
hayatidir. Çünkü bu ülkelerde sanayi de genel olarak tarıma dayalı sanayi kesimlerinden
oluşur. Bu durum ülkemiz için de geçerlidir. Ülkemizin çok önemli bir ekonomik
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faaliyet alanı olan Manisa İli de sanki Türkiye’nin bir prototipi niteliğindedir. Manisa,
sahip olduğu 175 kilometrelik Gediz Nehri ve etrafındaki alüvyal bereketli ovası ile
başta ülke insanımız olmak üzere dünyanın önemli bir nüfusunun beslenmesine katkı
sağlamaktadır.
2016 yılı itibariyle Manisa’da 73.144 tarım işletmesi, 51.877 hayvancılık
işletmesi bulunmakta ve yaklaşık olarak 300.000 kişi geçimini tarımdan sağlamaktadır.
İl genelinde 514.328 hektar tarımsal kullanım alanı bulunmakta ve bu alanda üretilen
birçok üründen Türkiye ortalaması üzerinde verim alınmaktadır. Manisa’da bahsi geçen
iki sektör kapsamında 2016 yılı sonu itibariyle 110 milyon 798 bin 458 TL tutarında
yatırım yapılarak 205 proje hayata geçirilmiş ve 2.336 kişiye istihdam sağlanmıştır.
Bu çalışmada Manisa ili baz alınarak, güncel veriler ışığında tarımsal ve
hayvansal üretimde mevcut durum ve potansiyel incelenecek; daha sonra bu alanlara
devlet tarafından sağlanan teşvik ve destekler açıklanacak; son olarak Manisa’da
faaliyeti süren tarım ve hayvancılık sektörlerinin Türkiye ekonomisi içerisindeki yeri ve
ekonomiye katkısı karşılaştırmalı şekilde incelenecektir.
MANİSA VE YÖRESİ TARİHİ İLE İLGİLİ HENÜZ BİLİNMEYEN ÖNEMLİ
BİR KAYNAK: SOMA 8. FIRKA AHZ-I ASKER KALEM RİYASETİ
“MAKÂMÂTA VE ŞUEBÂTA İRSAL KILINACAK ŞİFRELERE MAHSUS
KAYIT DEFTERLERİ”
Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ
Ahz-ı Asker Kalem Riyaseti yazışmaları, yakın Türk tarihinin henüz bilinmeyen
fevkalade önemli kaynakları arasındadır. Bu yazışmaları iki grupta toplayabiliriz.
Bunlar, daha önce ilk kez tarafımızdan literatüre tanıtılan “şifre-i mevrude defterleri” ve
bu bildiride ele alınan “makâmâta ve şuebâta irsal kılınacak şifrelere mahsus kayıt
defterleri”dir. Günümüz karşılığı ile “giden evrak defteri” anlamına gelen bu defterlerin
en önemli özelliği, Kalem Riyasetince gönderilen evrakın olduğu gibi deftere
kaydedilmiş olmasıdır.
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Bilindiği üzere Tanzimat’la birlikte askerlik alanında yapılan düzenlemeler
çerçevesinde askeralma teşkilat ve usulleri üzerine bir dizi kanunlar çıkarılmıştır. 1846,
1870, 1886, 1914 tarihlerinde çıkarılan kanunlar neticesinde; her kolordu bölgesinde bir
Ahz-ı asker Heyeti, her fırka (tümen) bölgesinde ise bir Ahz-ı asker Kalem Riyaseti, ve
her fırka bölgesinde uygun görülen kazalarda da askerlik şubeleri oluşturulmuş idi.
Bu teşkilatlanma çerçevesinde, merkezi Tekirdağ’da bulunan 3. Kolordu
bünyesinde, 7., 8., 9., Tümenler bulunuyordu. 8. Tümen Ahz-ı asker Kalem Riyaseti
Soma’da idi. Bu Kaleme; Soma, Akhisar, Demirci, Sındırgı, Alaşehir, Eşme, Uşak,
Gedüs, Simav, Kula askerlik şubeleri bağlı bulunuyordu. Soma’nın işgali tehlikesi
karşısında 28 Ocak 1920 tarihli 3. Kolordu emriyle 8. Tümen Kalemi Uşak’a taşınmış,
bilahere buranın da işgale maruz kalması ile 1920 ortalarında Afyonkarahisar’a nakl
olunmuş idi. Görüleceği üzere 8. Fırka Kalem Riyaseti’nin ilgi alanı Manisa ve çevresini
içine almaktadır. Kalem Riyaseti’nin gerek üst makamlar ve gerekse kendine bağlı
askerlik şubelerine gönderdiği yazılardan sözkonusu bölgenin başta askeri tarihi olmak
üzere pek çok tarih problemine ışık tutacak verilere ulaşmak mümkün gözükmektedir.
Bu bildiride, Soma 8. Fırka Ahz-ı asker Kalem Riyaseti “makâmâta ve şuebâta
irsal kılınacak şifrelere mahsus kayıt defterleri’nin Manisa ve ilçeleri ile civar il ve
ilçeler tarihi açısından önemi ve değeri ele alınırken, aynı zamanda ülke çapında diğer
kolordu kalem riyasetlerinin bahse konu defterlerinin yakın Türk tarihi açısından
fevkalade önemli bir kaynak mesabesinde olduğuna dikkat çekilecektir.
HURUFAT KAYITLARINDA MANISA EĞITIM KURUMLARI (1690-1835)
Prof. Dr. Ertan GÖKMEN
Tanzimat dönemine kadar sıbyan mektepleri ve medreseler Osmanlı Devleti’nin
en yaygın eğitim kurumları idi. Medreseler biraz büyükçe şehir ve kasabalarda
bulunsalar da sıbyan mektepleri mahalle aralarında ve köylerde bir veya birden fazla
bulunurdu. Sıbyan mekteplerine mektep, muallimhane, taşmektep, darüttalim, mektebi sıbyan adları da verilirdi. Medreseler müstakil binalarda veya cami çevresindeki
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hücrelerde eğitim faaliyetlerini sürdürürlerdi. Bu iki eğitim kurumuna Osmanlı
Devleti’nde her yerde rastlanmaktaydı. Bu kurumlar vakıf olarak kurulmuşlardı.
Kurucular arasında resmi ve özel hayır sahibi kişiler yer almaktaydı. Özellikleri
hakkında bilgi verdiğimiz bu eğitim kurumlarından Manisa ve köylerinde ne kadar
vardı, kurucuları kimlerdi, muallimleri ne kadar ücret alırdı, görevlileri hangi nedenlerle
görevlerinden alınırlardı, Manisa’nın hangi mahallelerinde kurulmuşlardı gibi soruların
cevapları Manisa’ya ait hurufat kayıtlarına göre verilmeye çalışılacaktır.
OSMANLI SON DÖNEMINDE SARUHAN (MANISA) SANCAĞI’NDA
AÇILAN MÜSLÜMAN RÜŞDIYE MEKTEBLERI VE MODERN EĞITIMIN
GELIŞIMINE KATKISI
Doç. Dr. Hatip YILDIZ
Tarih boyunca çeşitli uygarlıkların yaşadığı Manisa bölgesi, Çelebi Mehmed
Dönemi’nde tam olarak Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine girmiştir. Bu yıllardan
itibaren “Saruhan Sancağı” olarak adlandırılan bölge, Cumhuriyet Dönemi’ne kadar
hemen hemen bu idari statüsünü devam ettirmiştir.Osmanlı Devleti’nin son yüzyılı
çeşitli siyasi ve ekonomik çalkantılarla dolu olduğu gibi, aynı zamanda bir yenileşme
dönemi olarak da kabul edilmektedir. Tanzimat’ın ilanından sonra daha planlı bir
şekilde başlayan yenileşme çabaları, İstanbul’un dışında yani vilayetlerde ancak
1870’lerden itibaren peyderpey uygulanabilmiştir. Osmanlı yenileşme döneminde,
merkezde olduğu gibi, taşrada da yenilik yapılan alanlardan biri de eğitimdir. Bu
doğrultuda, 1870’lerden itibaren vilayetlerde farklı düzeylerde pek çok modern okul
açılmaya başlanmıştır.
Osmanlı’nın diğer birçok vilayet, sancak ve kazalarında olduğu gibi, bugünkü
Manisa ili ve ilçelerinin önemli bir kısmını içine alan Saruhan Sancağı’nda da ilk açılan
modern okullar rüşdiye mektebleri olmuştur. Bunların başında Kula Rüşdiye Mektebi,
Demirci Rüşdiye Mektebi, Gördes (Gördevs) Rüşdiye Mektebi, Kasaba (Turgutlu)
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Rüşdiye Mektebi, Alaşehir Rüşdiye Mektebi, Akhisar Rüşdiye Mektebi, Salihli Rüşdiye
Mektebi, Kırkağaç Rüşdiye Mektebi ve Soma Rüşdiye Mektebi gelmektedir.
Bu çalışmada; söz konusu rüşdiye mekteblerinin açılışları ile öğretmen, öğrenci,
ders ve eğitim durumları ayrıntılı olarak incelenecek ve böylece Manisa’nın Osmanlı
dönemindeki modern ortaokul eğitim yapısı ortaya konulacaktır. Ayrıca, sözü edilen
rüşdiyelerin açılan ilk modern okullar olması hasebiyle, daha sonra bölgede açılacak
diğer modern okulları nasıl etkilediği ve günümüz ortaokul eğitiminin gelişmesine ne
tür bir katkısının olduğu değerlendirilecektir. Çalışmanın hazırlanmasında; Osmanlı
Devlet Salnameleri, Maarif Salnameleri, Vilayet Salnameleri, Başbakanlık Osmanlı
Arşivi Maarif Nezareti tasnifi belgeleri ve konuyla ilgili araştırma eserlerden
faydalanılacaktır.
II. ABDÜLHAMİD DEVRİNDE MANİSA REDİF TABURU
Yrd. Doç. Dr. Cengiz ÇAKALOĞLU
Osmanlı yedek ordusu olarak adlandırılan Redif teşkilatının kurulmasına II.
Mahmut devrinde başlanmıştır. İlk kurulan taburlardan biri de Manisa Redif Taburudur.
Teşkilatla ilgili kuruluş ve kaldırılış tarihleri olan 1834-1913 yılları arasında çeşitli
düzenlemeler ve değişiklikler yapılmıştır. Bu bildiride Manisa Redif Taburunun II.
Abdülhamid devrinde askerî teşkilat içindeki yeri ve faaliyetleri üzerinde durulacaktır.
İSLÂMÎ DÖNEM ESERLERININ TESBITI AMACIYLA SONDAJ
METODUYLA YAPILMIŞ BIR ÇALIŞMA ÖRNEĞI: YUNT DAĞI BÖLGESI
Yrd. Doç. Dr. Alpay BİZBİRLİK - Yrd. Doç. Dr. Hasan AKYOL
Yrd. Doç. Dr.Mustafa KAYA
07 Nisan – 05 Mayıs 2017 tarihleri arasında sondaj metodu izlenerek Yunt Dağı
bölgesinde Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait her türlü tarihî eseri tespit
çalışmasında ekibimiz tarafından seçilen on köy yerleşmesinin incelenmesi sonucu,
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Osmanlı dönemine tarihlenebilecek iki cami ve toplamda 90 mezartaşı tespit edilmiştir.
Bu taşlardan 13’ünde Cumhuriyet döneminde yazılmış olmalarına rağmen, Osmanlı
dönemü üslubunun taklit edildiği görülmektedir.
Ziyaret edilen köyler:
1.Avdal Köyü (6 mezar taşı; 4’ü Cumhuriyet dönemi Osmanlı taklidi)
2.Türkmen Köyü (17 mezar taşı; 4’ü Cumhuriyet dönemi Osmanlı taklidi)
3.Osmancalı Köyü (16 mezar taşı)
4.Çamlıca Köyü (Köy camii Osmanlı son dönemi, 1’i cami avlusunda diğer ikisi
mezarlıkta olmak üzere 3 adet mezar taşı)
5.Küçük Belen Köyü (Eski Yörük mezarlığında 7 adet mezar taşı)
6.Karakılınçlı Köyü (Osmanlı son dönem camisi, 1’i köy meydanında kahvehane
yanında; 15’i de mezarlıkta olmak üzere toplam 16 adet mezar taşı bulunmaktadır. Bu
taşlardan 3’ü Cumhuriyet dönemi Osmanlı taklididir.)
7.Sümbültepe Köyü (Köy mezarlığında 2’si Cumhuriyet dönemi Osmanlı taklidi
olmak üzere 9 adet mezar taşı vardır.)
8.Karayağcı HacılarKöyü (Köy mezarlığında 13 adet mezar taşı vardır.)
9.ve 10. Köylerde herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır.
Sonuç olarak bu çalışma, Yunt Dağı Bölgesinin Yunus Emre Belediyesi sınırları
içerisinde kalan kısmının inceleneceği daha kapsamlı bir projenin başlangıcı olup,
bölgenin tamamıyla incelenmesi sonucunda elde edilen malzemenin artacağı
düşünülmektedir.
2897 NUMARALI NÜFUS DEFTERINE GÖRE
YUNTDAĞI NAHIYESI’NIN NÜFUSU
Yrd.Doç.Dr. Kurtuluş DEMİRKOL
Yuntdağı Nahiyesi, Manisa’nın Kuzeybatısında yer alan ve kırsal yerleşimlerden
oluşan coğrafi bir bölgedir. 16. Yüzyıldan itibaren idari taksimat içinde de nahiye
statüsü ile yer almıştır. Genel itibariyle Yörük-Türkmen olarak anılan topluluklarla
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meskûn bu bölge günümüzde de Manisa üzerine çalışan akademisyenlerin ve çeşitli sivil
oluşumların ilgisini çekmektedir.
19. yüzyılın ortalarında Osmanlı coğrafyasının önemli bir bölümünün sosyoekonomik açıdan tahlili için Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan Nüfus Defterleri,
araştırmacıların yoğun ilgisine mazhar olmaktadır. Bu kıymetli kaynak grubu, küçük
yerleşim birimlerine kadar pek çok iskân ünitesinin nüfusunu ve bazı demografik
özelliklerini verebilmektedir. Ayrıca bir idari ünitenin yerleşim birimlerini bir arada ele
alma imkânı sunmaktadır.
Bu tebliğde BOA Nüfus Defterleri tasnifinde yer alan 2897 Numaralı deftere
göre, Yuntdağı Nahiyesi’ni oluşturan köylerin isimleri, bölgedeki Müslüman ve
Gayrimüslim nüfusun yerleşim birimlerine dağılımı ele alınacaktır.
TEREKELER IŞIĞINDA YUNT DAĞI NAHIYESININ SOSYAL VE
EKONOMIK DURUMU (1850-1900)
Yl. Öğr. Zeynep GÜREL – Prof.Dr. Ertan GÖKMEN
Tereke kayıtları vefat eden kişinin mal varlığının, borçlarının, hibe ve
vasiyetlerinin yazıldığı kayıtlardır. Bu kayıtlar kassamlar veya kadılar tarafından
düzenlenmektedir. Müstakil tereke defterleri olabildiği gibi şerî kayıtlar içerisinde yer
alan tereke kayıtları da bulunmaktadır. Bu kayıtlar Osmanlı toplumunun sosyal ve
ekonomik durumu hakkında detaylı bilgiler vermektedir. Çalışmamıza konu olan
terekeler de şer’iyye sicilleri içindeki diğer kayıtlar arasında bulunmaktadır.
Terekelerde, vefat eden kişilerin ikametgâh bilgileri, medeni durumları, mirasçıları,
menkul ve gayrimenkulleri, alacakları, borçları ve devletin mirastan yaptığı kesintilere
dair bilgiler bulunmaktadır.
Yaptığımız bu çalışmada, 1850-1900 yıllarını kapsayan Manisa Şer’iyye sicilleri
içerisindeki Yunt Dağı nahiyesi köylerine ait tereke kayıtları incelenerek 19. yüzyılın
ikinci yarısında nahiyenin sosyal ve ekonomik durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Devlet görevlileri her terekenin paylaşımına müdahil olmamışlardır. Devletin miras
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taksimine dâhil olmasının belli bir takım nedenleri vardır. Dolayısıyla bölgedeki her
tereke paylaşımı kayıtlara geçmemiştir. Çalışmada, Manisa sicilleri içerisinden
nahiyeye bağlı 104 köyün ve nahiyenin çeşitli yerlerinde ikamet eden Akkocalı, Çakal,
Derici, Karayağcı, Karayahşi ve Kobak Aşireti’ne mensup kişilere ait 626 tereke kaydı
kaynak olarak kullanılarak bölgenin sosyal ve ekonomik durumu ortaya konulmaya
çalışılmıştır. Terekeler ışığında nahiyedeki aile yapısı, vefat eden kişilerin menkul ve
gayrimenkulleri, hayvan varlıkları ve tarımsal yapı farklı başlıklar altında ele alınmıştır
XIX. YÜZYIL ORTALARINDA BİR YUNDDAĞ KÖYÜ: PELİTALAN
Yl. Öğr. Bayram YELBOĞA
Temettuat defterleri Osmanlı devlet’inden günümüze ulaşan önemli arşiv
belgeleri arasında yer almaktadır. Temettuat defterleri, Tanzimat döneminde yaşayan
bütün mükelleflerin kişisel malvarlıklarını kaydetmek için hazırlanmış resmi
belgelerdir. Bu defterlerde vergi mükelleflerin adları, lakapları, meslekleri hakkında
ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Bu çalışmada Aydın Eyaletinin Saruhan Sancağının
Yuntdağ Nahiyesine bağlı Havazâde kesimi köylerinden Pelitalan köyü ele alınmıştır.
Köyün Temettuat kayıtları Başbakanlık Osmanlı Arşivinde –ML.VRD.TMT. kod ve
02281 numarasında bulunmaktadır. Bu çalışma, Temettuat kayıtları esas alınarak köyün
sosyal ve ekonomik yapısını ortaya koymak amaçlanmaktadır.
KIRIM HANI ŞAHİN GERAY HAN’IN
MANİSA’DA YAŞAYAN OĞLU İSKENDER SÜLEYMAN BEY
Prof.Dr. Hakan KIRIMLI
Şahin Geray Han, izlediği politikalar itibarıyla çok tartışılan ve özellikle Kırım
Hanlığı’nın ortadan kalkarak topraklarının Rusya hakimiyetine girmesinden sorumlu
tutulan bir Kırım Hanı’dır. 1787’de sığındığı Osmanlı Devleti’nde idam edilen Şahin
Geray Han’ın kayıtlarda en az iki oğlunun adı geçmektedir. Bunlardan Devlet Geray

113

Sultan genç yaşta İstanbul’da ölmüştür. Sâbık hanın oğlu olduğu iddiasıyla ortaya çıkan
bir diğer şahıs ise İskender Süleyman Bey’dir. İskender Süleyman Bey, 1840’ların
ortasından itibaren Osmanlı Devleti’nin kendisine ikameti için gösterdiği Manisa’ya
yerleşerek 1861’deki ölümüne kadar bu şehirde yaşadı. İskender Süleyman Bey’in gerek
Manisa’dan önceki, gerekse Manisa’daki hayatı ilginç, ancak bir o kadar da çelişkili ve
tutarsız bilgilerle dolu anekdotları ihtiva etmektedir. Tespitlerimize göre, İskender
Süleyman Bey Manisa’da yaşamış yegâne Geray hânedânı mensubu ve Kırım
hanzâdesidir.
MANISA’DA YAŞAYAN KAFKASYA KÖKENLILERIN HAFIZA
MEKANLARI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA
Doç. Dr.Abdullah TEMIZKAN- Yrd. Doç.Dr.Muhammet ŞEN
Hafıza Mekânları teorisi, etnik toplulukların kendi kültür, kimlik ve tarihleriyle
ilgili sembolik değeri olan ritüel, gelenek ve topluluğun kaderi üzerinde etkili olmuş
önemli şahısların isimleri gibi vasıtalarla nesilden nesile aktarılan bir tür sembolik tarih
metodolojisidir. Bu metot yazılı tarih hatırat ve resmî evrak dışında etnik topluluklar
tarafından şifahî olarak nesilden nesile aktarılan gayrı resmî tarihi tespit etme; bu
anlatılar ve semboller üzerinden kimliğin muhafazası üzerine bir takım çıkarımlar
yapma imkânı sunmaktadır. Biz bu çalışmada 1864 ve 1876’da gerçekleşen büyük
Kafkas göçlerinden sonra Manisa’ya iskân edilmiş olup günümüzde gerek köylerde
gerekse Manisa merkezde yaşayan Kafkasya kökenlilerle yüz yüze görüşmeler yoluyla
elde edilecek verileri, yazılı kaynaklardan elde edilen verilerle karşılaştırılmayı ve bu
verileri bilimsel bir yaklaşımla değerlendirip yorumlamayı amaçlıyoruz.
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TASFIYE TALEPNAMELERINE GÖRE LOZAN MÜBADILLERININ
MANISA KAZASINA İSKANLARI
Doç. Dr. Mehmet KAYA
İnsanın var olduğundan beri göç kavramı onunla bütünleşmiştir. Göçün insan
hayatındaki etkisi isteğe bağlı ve zorunlu olmak üzere iki şekilde gerçekleşmiştir.
Toplumları derinden etkileyen göç hareketinden Osmanlı Devleti de fazlasıyla
etkilenmiştir.
Milli Mücadele’nin kazanılmasıyla Lozan görüşmelerinin ilk devresinde 30 Ocak
1923’de Türk-Yunan Mübadele Antlaşması imzalanmıştır. Antlaşmaya göre
İstanbul’daki Rumlar ile Batı Trakya’daki Türkler hariç tutulmak üzere mübadele
antlaşmasının kapsamı geniş tutulmuştur. Bu yüzden de Anadolu’ya büyük miktarda bir
göç hareketi yaşanmıştır.
Mübadillerin kayıtlarını içeren tasfiye talepnameleri bu anlamda önemli bir
kaynak durumundadır. Tasfiye talepnamelerinde mübadillerin taşınır ve taşınmaz
mülklerini de içeren kayıtlar yer almaktadır. Manisa kazası talepnamelerine göre
mübadillerin geldikleri yerler ve iskânına dair bilgiler değerlendirilecektir.
MANISA HALKEVI’NIN İLK NEŞRIYATI:
GÜNEŞI YAKANLARIN SELAMI!
Yrd. Doç. Dr. H. Harika DURGUN
Manisa Halkevi’nin ilk yayını, Güneşi Yakanların Selamı bir şiir kitabıdır (1935).
Kitap, Manisa doğumlu N. İlhan Berk’e aittir. Güneşi Yakanların Selamı, Manisa
Halkevi’nin ilk yayını olmasının yanı sıra şairin de ilk şiir kitabıdır. İlhan Berk, Türk
edebiyatında 1950’den sonra ortaya çıkan İkinci Yeni şiir hareketinin öncüleri arasında
yer alır. İkinci Yeni şairleri, kapalı, biçime/ şekle önem veren, gelenekten uzaklaşarak
bir şey anlatmayan, çağrışımlara açık, okuyucudan uzak bir şiir meydana getirmişlerdir.
“Manisa Halkevi’nin İlk Neşriyatı: Güneşi Yakanların Selamı başlıklı bildirimizde İlhan
Berk’in Türk şiir geleneğinden ne kadar istifade ettiğini ortaya koymaya çalışacağız.
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RÜBAB MECMUASINDAKI MANISALILAR
Yrd. Doç. Dr.Özlem NEMUTLU
7 Şubat 1912-28 Mayıs 1914 tarihleri arasında 116 sayı çıkan Rübab, II.
Meşrutiyet devrinin önemli edebiyat ve kültür dergilerinden birisidir. Dergide felsefî ve
edebî incelemelere yönelik birçok makale, şiir, telif ve tercüme hikâye ve roman
örnekleri neşredilmiştir. Yazar kadrosu arasında Şehabettin Süleyman, Rıza Tevfik,
Tevfik Fikret, Ahmet Haşim, Halit Fahri Ozansoy, Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi
Türk edebiyatının tanınmış birçok simasının yanı sıra Manisalı olarak başta Cemal Nadir
olmak üzere Gördesli Hüseyin Hüsnü ve Hakkı Tarık Us gibi kalemlerin varlığı da
dikkat çekicidir. Ben bu bildirimde, tenkit, şiir ve hikâye türlerinde örnekler veren bu
isimlerin dergiye katkılarını belirlemeye çalışacağım.

YAZKO EDEBIYAT DERGISI VE EROL TOY
Dr. Öğr. Keziban KARAARSLAN
Yazko Edebiyat, 1980 – 1986 yılları arasında yayımlanan bir edebiyat dergisidir.
YAZKO (Yazarlar ve Çevirmenler Yayın Üretim Kooperatifi)’nun bir yayın organı olan
dergi, toplamda 63 sayı çıkmıştır.
Toplumcu gerçekçi bir anlayışa bağlı olan dergi, Ataol Behramoğlu, Attila İlhan,
Can Yücel, Ahmet Oktay, Arif Damar, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Hasan İzzettin
Dinamo, Afşar Timuçin, Füruzan, Adalet Ağaoğlu, Behçet Necatigil ve Necati Cumalı
gibi pek çok ismin şiir, hikâye, deneme, anı, mektup, eleştiri vb. türde yayımladığı
yazılarla varlığını sürdürmüştür. Dergiye yazılarıyla katkıda bulunan önemli isimlerden
biri de 1983 yılında YAZKO’nun Yönetim Kurulu başkanlığını yapan Erol Toy’dur.
Erol Toy, Manisa’nın yetiştirdiği önemli yazar ve dergicilerden biridir. Bu çalışmada
Erol Toy’un Yazko Edebiyat dergisine katkısı söz konusu edilecektir.
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MANISA’DA YAŞAYAN BALKAN KÖKENLI ARAŞTIRMACILARDAN
İLBER ŞIYAK VE İZZET KARASU’NUN MANISA KÜLTÜRÜNDEKI YERI
HAKKINDA BIR İNCELEME
Yl. Öğr. Gülçin BALAT
Türk dünyasının önemli bir kolu olan Balkan yarımadası Türk kültürü
bakımından önemli bir coğrafyadır. Balkan yarımadasında

bulunan Makedonya,

Bulgaristan, Bosna Hersek ve Kosova gibi ülkelerde tarihsel süreç içinde birçok Türk
topluluğu yaşamıştır. Türklerin Balkan coğrafyasına yerleşmeye başlaması Hunlar
döneminde olmuş ve Osmanlı Devleti döneminde zirveye ulaşarak en nüfuzlu dönemini
yaşamıştır. Balkan ülkelerinde yaşayan Türkler geçmişten günümüze Balkan
Türkülüğünün ve Müslümanlığın bayraktarları olmuşlardır. Bu durum tarihsel süreç
içinde bazı dönemlerde sekteye uğramıştır. Balkanlar’da yaşanan savaşlar ve siyasi
değişiklikler Balkan Türklerinin Balkan yarımadasından Anadolu’ya ve sonraki adıyla
Türkiye Cumhuriyeti’ne göç yoluyla geri dönmesiyle sonuçlanmıştır. Balkan
Türklerinin yaşadığı yer değiştirme hareketi önemli bir göç olgusudur.
Balkan Türkleri, anavatan dedikleri Türkiye’ye döndüklerinde çeşitli kentlere
yerleşmişlerdir. Bu kentlerden başlıcaları İstanbul, İzmir, Bursa ve Manisa’dır. Balkan
Türkleri göç sonucu yerleştikleri kentlerde kendi kültürlerini yaşatmaya devam etmiş ve
bu yönde çalışmalar yapmış. Bu alanda araştırmacılar yetişmiş ve çeşitli dernekler
kurulmuştur. Balkan Türkleri yaşadıkları yerlerde kendi kültürlerini devam
ettirmelerinin yanında yeni yerleştikleri bölgelerdeki kültürlerle de etkileşime girmiştir.
Bu çalışmada, Balkan Türk’ü kökenli olan İlber Şiyak ve İzzet Karasu adlı
araştırmacıları hayat hikayelerine ve eserlerine yer verilerek Manisa kültürüne ve
tarihine katkıları ortaya konulmuştur. Araştırmacılarımızın yayın hayatı ve eserleri
folklorik unsurlar edebi unsurlar ve tarihi unsurlar gibi çeşitli disiplinlere göre ele
alınmış ve tanıtılmıştır. Çalışmamızda tanıtımı yapılan eserler, İzzet Karasu’ya ait “
Balkan Fıkraları ve Mizah Öyküleri ve İlber Şiyak’a ait “ Saruhan’dan Rumeli’ye Gönül
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Köprüleri”, “ Rumeli Dedikleri”, “ Bistra’nın Kardelenleri” ve “ Makedonya Rekalar
Kazasında Türk İzleri”dir.
Bu çalışmadaki amacımız, Manisa kentinde yaşayan Balkan Türklerinin Manisa
kenti içindeki var oluş süreçlerinin eserlerdeki yansımalarını ortaya koymaktır.
Araştırmacılarımızdan şahsen yaptığımız derleme çalışmaları ve araştırmacılarımızın
eserleri üzerinde yaptığımız incelemeler sonucu İzzet Karasu ve İlber Şiyak’ın Manisa
kentinde yaşayan Balkan Türkleri ile Manisa halkı arasında köprü olduğu ve Balkan
kültürünü Manisa’da tüm canlılığıyla yaşattığıdır.
MANISA’DA YERLEŞIK SANCAKLI YÖRÜKLERI AĞZI ÜZERINE
NOTLAR
Yrd.Doç.Dr. Serpil ERSÖZ
Sancaklı yörükleri Türkiye’de İzmir ve Manisa’da yaşamaktadır. Sancaklı
Yörükleri adlandırması sonradan kazanılmıştır. Bu grubun üyeleri kendilerinin
“Osmanlı sancağının emanet edileceği halk” olduklarından Sancaklı Yörükleri olarak
adlandırıldıklarını ifade ederler. Aslında başka bir yörük grubunun üyesi oldukları
düşünülmektedir. Sancaklı Yörükleri bugün İzmir’de Kemalpaşa ilçesi başta olmak
üzere, Bornova ve Karşıyaka’nın belirli bazı köylerinde yaşamaktadır. Manisa’da ise
Gürle, Karaoğlanlı, Çobanisa, Sancaklı Çeşmebaşı, Sancaklı Uzunçınar, Sancaklı
Bozköy, Sancaklı Kayadibi ve Sancaklı İğdecik köylerinde yaşamaktadırlar.
Literatürde

İzmir’de yaşayan Sancaklı Yörüklerinin dil kullanımında diğer

gruplardan farklı, kendine has özellikleri olduğu bildirilmektedir. Fakat Manisa’daki
Sancaklı Yörükleri ağzı ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu sebeple bildiri
kapsamında Manisa’da Sancaklı yörük yerleşimi olduğu bilinen köylerde ağız
derlemeleri yapılacaktır. Derlemeler esnasında özellikle +CA ve +CIK eklerinin
kullanımları sorgulanacaktır. Çünkü literatürde İzmir’de yaşayan Sancaklıların en
belirgin ağız özelliğinin bu ekler ile ilgili olduğu belirtilmektedir.
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Bildiride ayrıca Manisa’da yaşayan Sancaklı yörüklerinden edinilen veriler,
İzmir Sancaklı ağzı ile de karşılaştırılacak ve benzerlik ve farklılıklar üzerinde
durulacaktır.
MANİSA-SALİHLİ KAZAKLARININ GELENEKSEL KÜLTÜRLERİNİN
YERLİ KÜLTÜRLE İLİŞKİLERİ (DÜĞÜN TÖRENLERİ ÖRNEĞİ)
Yrd. Doç. Dr. Ferah TÜRKER
Manisa-Salihli’de yaşayan Kazaklar, 1950’li yıllarında iskânlı göçmen olarak
kabul edilmelerinin neticesinde Türkiye’ye yerleşen Doğu Türkistan Kazaklarıdır.
Bugün “Türkiye Kazakları” olarak da adlandırabildiğimiz bu grup, Çin’in Doğu
Türkistan bölgesinde yaşarken yönetimle yaşadıkları türlü sıkıntılar neticesinde göç
etmek durumunda kalmışlardır. İlk kafile 1930’lu yıllarda yola çıkmış ve1950’lere
kadar göçler devam etmiştir. Göç eden Kazaklar, Himalaya dağlarını aşarak Tibet
üzerinden Hindistan’a ulaşmışlar ve oradan Türkiye ile irtibata geçerek, iskanlı göçmen
olarak kabul edilmişlerdir. 1952-1954 yıllarında da Türkiye’ye yerleşmişlerdir.
Anavatanları Doğu Türkistan’dan göç etmek zorunda kalan Kazakların,
Türkiye’ye yerleşmek istemelerindeki sebep kendi kültürlerini, kimliklerini en iyi bu
ülkede muhafaza edebileceklerine olan inançları olmuştur. Nitekim Türkiye’de
aradıkları imkanları bulmuşlar ve bu ülkeyi vatan edinmişlerdir. Ancak yine de yeni
vatanlarında sahip oldukları sosyo-ekonomik şartların farklılığı, bu ülkenin kültürünün
etkisi altında kalmaları, teknolojinin hızla gelişmesiyle dünyanın değişmesi vb.
sebeplerle birlikte kültürlerinde de değişiklikler yaşanmıştır.
Bu bildiride, Doğu Türkistan KazaklarınınTürkiye’ye geldiklerinde ilk iskan
ettirildikleri bölgelerden biri olan Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan Kazaklar esas
alınacaktır. Salihli’ye geldiklerinde, göçmenler için inşa edilen “Kurtuluş Mahallesi”ne
yerleştirilen Kazaklar, bugün hala aynı mahallede ikamet etmektedirler. İlk geldikleri
dönemden sonra diğer şehirlerden gelip buraya yerleşen Kazaklar olduğu gibi, gerek
yurt içine (başta İstanbul olmak üzere) gerekse yurt dışına önemli ölçüde göç de
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yaşanmıştır. Ancak yine de belli ölçüde bir nüfus bu mahallede birlikte yaşamakta ve
kültürlerini muhafaza etmeye çalışmaktadırlar. Bu bildiride de Manisa-Salihli’de
yaşayan Kazak Türkleriningeleneksel kültürlerini devam ettirdikleri düğün gelenekleri
incelenecek, yerli kültürle olan ilişkileri ve yaşanan değişmeler değerlendirilecektir.
SALIHLI KAZAK TÜRKLERININ ATASÖZLERI:
MORFO-SEMANTIK BIR ANALIZ
Doç.Dr. Ferhat KARABULUT – Arş. Gör. Betül AYDOĞAN
Çin’in Doğu Türkistan bölgesinde yaşayan Kazak Türkleri, Çin baskısı ve eziyeti
karşısında zorlu bir yolculuktan sonra Türkiye’ye ulşamışlardır. İlk olarak İstanbul’a
yerleşen Kazak Türklerinin bir kısmı çeşitli nedenlerden dolayı Niğde’ye, Aksaray’a,
İzmir’e ve Manisa’ya yerleşmiştir. Türkiye’de yeni bir hayata başlamışlardır. Yeni bir
sosyal çevrede yaşamak durumunda kalan Kazak Türkleri, öz kimliklerini unutmamak
için kendilerine ait değerlerin devamını sağlamayı gaye edinmişlerdir. Bunu
gerçekleştirmenin en vazgeçilmez yollarından biri de kuşkusuz sözlü geleneğin ve
kültürel değerlerin muhafaza edilmesidir. Sözlü gelenek içerisinde en önemli
değerlerden biri de kuşkusuz atasözleridir. Atasözleri milli kimliğin ve atalara ait
değerlerin nesilden nesile aktarılmasında ve korunmasında çok önemli işlevi vardır.
Önfikir vermesi için şu atasözlerine bakmak yeterli olacaktır: “Agası bardın jagası bar.”,
“Bermegendi berip uyalt.”
Bu çalışmada Manisa ili Salihli ilçesine yerleşen Kazak Türklerinin atasözleri
milli kimlik, değerler ve eğitim bağlamında morfo-semantik açıdan ele alınmıştır.
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MANİSA SARIGÖL AĞZINDAKİ SÜREKLİLİK TASVİR FİİLLERİNİN
TARİHÎ VE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİYLE MUKAYESESİ
Arş. Gör.Yasin KARADENİZ
Sarıgöl, Manisa ilinin güneydoğu ucunda yer alan ve Aydın, Denizli, Uşak ile
komşu bir ilçedir. Konumu itibariyle, çevredeki illerle sosyal ve kültürel etkileşimin
yoğun olarak yaşanması, bölgenin ağız özelliklerini de etkilemiştir. Sarıgöl ağzında,
bölgedeki çevre illerin ağzı özellikleri görüldüğü gibi Oğuz Türkçesinin izlerini de
görmek mümkündür.
Türkçede birleşik fiil kategorisi içinde değerlendirilen, asıl fiil + zarf-fiil +
yardımcı fiil yapısıyla karşımıza çıkan tasvir fiilleri, ifade ettikleri anlamlarla esas fiili
süreklilik, yeterlilik, tezlik bakımından betimlemektedir. Bu çalışmanın amacı, Sarıgöl
ağzındaki süreklilik tasvir fiillerini tespit etmek ve bu fiillerin tarihî Türk lehçelerinden
çağdaş Türk lehçelerine kadar olan gelişimini ortaya koymaktır. Bu çalışmada öncelikle
Sarıgöl ağzındaki süreklilik bildiren tasvir fiilleri tespit edilecek ve örnekler verilecektir.
Sonrasında tarihî Türk lehçelerinde kullanılmış ve çağdaş Türk lehçelerinde
kullanılmaya devam eden süreklilik tasvir fiilleri, Sarıgöl ağzında kullanılan tasvir
fiilleri ile mukayese edilecektir. Ayrıca bu çalışmada tasvir fiillerindeki ses, yapı ve
anlam değişiklikleri belirtilecektir.
MANİSA’NIN NÜFUS HAREKETLERİNİN İNŞAAT SEKTÖRÜ‘NE
ETKİLERİ
Öğr.Gör. B.Türker PALAMUTÇUOĞLU - Öğr.Gör.Dr.Esra GÜVEN Öğr.Gör.Dr.Selin ÇAVUŞOĞLU
Bu çalışmada Manisa’da inşaat sektörünün ne yönde gelişim gösterdiği ve bu
gelişimde nüfus hareketlerinin ne ölçüde etkili olduğu incelenmiştir. Araştırma
konusuna ilişkin veriler 2007-2015 yıllarını kapsayan verilerdir. Veriler, TÜİK’in web
sitesinden alınmış ve analize uygun şekle getirilmiştir. Yapılan çalışmada çoklu
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regresyon analizi ve zaman serisi analiz yöntemleri kullanılmıştır. Regresyon analizinde
sıfır konut satışlarını ilin aldığı göçün pozitif yönde etkilediği, ikinci el konut
satışlarında ise hem nüfus düzeyinin hem de ilin aldığı göç düzeyinin pozitif yönde etkisi
görülmüştür. İpoteksiz satışları ilin aldığı göç düzeyinin pozitif yönde etkilediği,
ipotekli (Mortgage) satışları ise nüfusun pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Zaman
serisi analizleri Manisa’nın nüfusunun 2020 yılına kadar artmaya devam edeceğini,
ancak Manisa’nın aldığı göçün bu zaman diliminde giderek azalacağını göstermiştir. Bu
tahminler ışığında regresyon modelleri ile 2020 yılına kadar ipotekli ve ikinci el konut
satışlarının artacağı ve ipoteksiz ve sıfır satışların azalacağı öngörülmüştür. Bu
çalışmanın Manisa İnşaat Sektörü’nün geleceğini tahmin etmede bir model olarak
görülebileceği ve faydalı olacağı düşünülmüştür.
ENDÜSTRI 4.0: SANAYIDE 4. DEVRIM VE MANISA SANAYISI
Öğr. Gör. Dr. Mesut TURAN - Uzm. Dr. Niyazi ÇAVUŞOĞLU
Sanayi sektörü bütün gelişmiş ve gelişmekte olan dünya ülkelerinde olduğu gibi
ülkemizde de büyümeye katkı sağlayan en önemli sektörlerin başında gelmektedir.
Dolayısıyla ülkemizin küresel ekonomi içerisinde belli bir seviyeye ulaşmasını
istiyorsak, sanayi sektörünün gelişmesine destek olunması gerekmektedir. Bu
bağlamda, Türkiye’deki şirketlerin ülke içerisindeki rekabetini, ülkemizin de global
ekonomi içindeki rekabet gücünün artırılmasında Endüstri 4.0 (Sanayi 4.0) olarak
adlandırılan Sanayide 4. Devrim, günümüz şartlarında büyük önem arz etmektedir.
Bu çalışma kapsamında Manisa’da kurulu şirketlerin Endüstri 4.0 ile ne kadar
ilgili oldukları ve Endüstri 4.0 dönüşümüne uygun olup olmadıkları değerlendirilmiştir.
Bu çalışmayla, Manisa’da faaliyet gösteren sanayi şirketlerinde Endüstri 4.0 konusunda
farkındalık yaratmak amaçlanmıştır.
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CUMHURİYET DÖNEMİNDE MANİSA’DA SANAYİ ALANINDAKİ
GELİŞMELER
Doç. Dr.Yüksel KAŞTAN- YL. Öğr. Seda ALPASLAN
Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte Türk Ulusunun siyasi, sosyal ve hukuki yapısında
olduğu gibi sanayi alanında da birtakım gelişmeler olmuştur. Atatürk döneminde sanayi
alanında önemli adımlar atılmıştır. Ülkede 1. Beş Yıllık Sanayi Planı ile Kamu İktisadi
Teşebbüsleri (KİT) kurulmaya başlanmıştır. Devam eden süreçte Demokrat Parti’nin
yaptığı atılımlar ve özellikle de 1960’lı yıllarda Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB)
kurulmaya başlaması ile iller bu alanda ciddi bir kalkınma gerçekleştirmiştir.
Manisa’da da organize sanayi bölgelerinin kurulması, tarım alanındaki
gelişmeler ve coğrafi konumu, sanayinin de gelişmesini sağlamıştır. İl, Bursa’dan sonra
yerel kaynaklarla gerçekleştirilen ikinci organize sanayi bölgesini teşkil etmektedir.
Özellikle 1970’den sonra tarım dışında çeşitli alanlarla ilgili de sanayi kuruluşları
karşımıza çıkmaktadır. Bugün itibariyle ilin sanayisini pek çok alanda faaliyet gösteren
sektörler oluşturmaktadır.
Bu araştırmada, Cumhuriyet döneminde Manisa’da sanayinin durumu, faaliyet
gösteren sektörler, fabrikalar, belli dönemlerdeki sanayi sayımına göre işveren ve
çalışan sayısı, imalat sanayi, çalışan işçi sayısına göre işyerleri, küçük sanayi, DİE ve
TUİK verilerine göre araştırılmış, ilin değerleri ile Türkiye ortalaması karşılaştırılarak
Manisa’nın sanayi alanındaki durumu ortaya koyulmuştur.
CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA GEDİZ HAVZASINDA TURİZM
POLİTİKALARI ARAYIŞI; SART KERMESİ
Yrd. Doç. Dr. Günver GÜNEŞ
Sart Kermesi Cumhuriyetin ilk yıllarında başlatılan ve turizm faaliyetlerini
canlandırmaya hedefleyen yurt köşelerinin tanıtılması programında yer almaktadır.
Manisa Halkevi ile antik döneme ait kalıntıların bulunduğu (Sart Harabeleri) Salihli
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İlçesinin Halkevi 1937- 1939 yıllarında Bergama Kermesini yakından takip ederler ve
Salihli’de benzer bir kermes düzenlemeye karar verirler. 5 Mayıs 1940 tarihinde
gerçekleştirilen ilk Sart Kermesi ağır savaş koşullarına rağmen başarılı geçer. Bir yıl
sonra II. Sart Kermesi yapılır. Kuşadası- Bergama- Gölcük ile birlikte başlayan bir dizi
Kermes ten biri olan Sart Kermesinin ekonomik nedenler ve organizasyon yetersizliği
nedenleriyle İkinci Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında yapılan birkaç etkinliğin ardından
devamı gelmemiştir.
Uzun yıllar tarihi özellikleri ve doğal güzelliklerinin farkına varılmayan Salihli
ve çevresinde 1940 yılında ilk kermesin gerçekleştirilmesi ilçenin tanıtılmasında önemli
bir rol oynamıştır. Kermes Salihli’nin kültür, folklor, turizm hareketinin merkezi
olmuştur. Kermes’in II. Dünya Savaşı’nın tüm olumsuz koşullarına rağmen devam
etmesi etkinliğin halk tarafından ne kadar benimsenmiş olduğunu göstermektedir.
Ekonomisi tarıma dayalı olan Salihli’nin kermes ile alternatif gelir kaynağı oluşturmuş
yurt genelinde tanıtımı için de iyi bir fırsat yaratılmıştır. Kermes farklı bölgelerden
insanları birbirine yaklaştırmış, Salihli’nin Sosyo- ekonomik düzeyinin yükselmesini
sağlamıştır.
MANİSALI MEHMET SAİM ERKUN VE TÜRK TIBBINA KATKILARI
Yrd. Doç. Dr. Serhat KÜÇÜK
1901(H.1317) Manisa doğumlu olup ilk ve orta öğrenimini Manisa’da
tamamlayan Mehmet Saim Erkun (soyadı kanunu çıkmadan önce şahsın adının
genellikle baba adı yahut aile lakabı ile kullanılmasından ötürü tıp çevrelerinde Saim
Ahmet olarak da bilinir) Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk tıbbının gelişimine hizmet
etmiş önemli isimlerinden biridir. 1926 yılında Askeri Tıbbiye’den diplomasını aldıktan
sonra Gülhane Askeri Hastanesi, Diyarbakır Askeri Hastanesi, Darülfünun Tıp
Fakültesi, Adana Memleket Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi gibi
kurumlarda çalışmıştır. Asıl ihtisas sahası üroloji olan Erkun, Avusturya, Yugoslavya
gibi Dünya’nın farklı yerlerinde gerçekleştirilen uluslararası üroloji kongrelerine
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Türkiye’yi temsilen katıldığı gibi Türk Üroloji Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer
almıştır. 1949’da sona eren ömrüne, Türkçenin yanı sıra Almanca, Fransızca ve
İngilizce, toplam ellinin üzerinde yayın sığdırmayı da başarmıştır. Eserlerinde sadece
günün en yeni tıbbi gelişmelerini ve bu doğrultuda gerçekleştirdiği uygulama
sonuçlarını değil aynı zamanda Türk tıp tarihinin geride bıraktığı mirası da ele almıştır.
Bu çalışmanın amacı da bir yandan uzmanlık sahasında güncel olanı takip edip
geliştiren diğer yandan tıp tarihinin önemini kavrayıp genç nesillere de kavratmaya
çalışan Saim Erkun’un özellikle yaptığı iş ve ortaya koyduğu eserlerden hareketle
Cumhuriyet dönemi Türk tıbbına yaptığı katkıları değerlendirmektir.
BALKANLARDAN MANISA’YAYAPILAN GÖÇLER (1897-1912)
Yrd. Doç. Dr. Adil Adnan ÖZTÜRK
İnceleme konumuz olan Saruhan Sancağı ve ona bağlı olan Manisa Kazası
Cumhuriyet öncesi de göç alan yerleşim yerlerimizden birisi idi. Özellikle 1877–1878
Osmanlı- Rus Savaşı sırasında ve sonrasında, Manisa Kazasının olduğu Aydın
Vilayeti’nin merkezi durumunda olan İzmir adeta göçmen akınına uğramıştı. Ocak
1878’de İzmir’e sevk edilen göçmenlerin sayısı 19.150 kişiye , daha sonra bu sayı 8
Eylül 1878’e kadar 45 bin, Aralık 1878’de 66 bin kişiye ulaşmıştı. Bunların büyük bir
kısmı başka vilayetlere ve sancaklara sevk edilmişti. Bu Sancaklardan birisi Manisa
Kazasının bağlı olduğu Saruhan Sancağı idi. Özellikle Rumeli’den baskı ve zulüm
sonucu göç eden ve Aydın Vilayetinde iskân edilen göçmenler için vilayet dâhilindeki
sancak ve kazalarda Muhacir komisyonları kurulmuştu.

Saruhan Sancağına bağlı

Alaşehir ve Salihli Kazalarında da Muhacir Komisyonları kurulmuştu. Alaşehir Kazası
Muhacir Komisyonu Üyeleri: Azalar: Mehmet Efendi, Mustafa Efendi, Halil Ağa,
Legoki Efendi, Angeli Efendi ve Katip Nuri Efendiden oluşuyordu. Salihli Kazası
Muhacir Komisyonu: Azalar: İsmail Ağa, Cafer Bey, H. Mustafa Ağa ve Hüseyin
Efendiden oluşmaktaydı. Göçmenlerin ihtiyaçlarının karşılanması ve iskânlarının
sağlanması için bu komisyonlar görevlendirilmişti. Komisyonlar çıkarılan İskân-ı
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Muhacirin Talimatnamesi ’ne göre göçmenlerin iskânını sağlamaya çalışmıştı. Ayrıca
Aydın Vilayeti ’ne çok sayıda göçmen gelmesi üzerine hükümet “Aydın Vilayetine
Gelen Rumeli muhacirinin iskân ve idareleri hakkında Talimat-ı Mahsusa” adıyla özel
bir talimatname çıkarmıştı.

Bu talimatnameye göre göçmenler iskân edilmeye

çalışılmıştı. Aydın vilayetine göçler, dolayısıyla Manisa’nın Bağlı olduğu Saruhan
Sancağına da daha sonra da devam etmişti. Özellikle 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı
sonrası ve Balkan Savaşları sırasında da çok sayıda göçmen Aydın Vilayetinin merkezi
olan İzmir’e oradan da Manisa, Aydın, Denizli sevk edilmişti. 1877–1912 yılları
arasında Saruhan göçmenlerin yerleştirildiği yerler şöyleydi: Manisa’da Yeni Mahalle (
eski adı: Mamuret-ül Hamid), Manisa’da pek çok göçmen köyü kurulmuştur. Bunlardan
bazıları şunlardı: Veziroğlu, Tilki, Hamidiye, Demirci Çiftliğ, Palamut çiftliği,
Sultaniye, Mahmudiye, Develi, Mesudiye, Latifiye, Ferahiye. Öte yandan, Akhisar,
Soma, Kasaba( Turgutlu), Salihli’de de mahalleler ve köyler kurulmuştur. Göçmenler,
bütün ülkede olduğu gibi, Saruhan Sancağında, dolayısıyla Manisa’da sosyal- Kültürel
ve ekonomik yapıya önemli katkılarda bulunmuşlardır. Bu çalışmada Başbakanlık
Osmanlı Arşivi ile basından elde edilen veriler ve belgeler değerlendirilerek, Saruhan
Sancağı ve ona bağlı olan Manisa’ya yapılan göçler ve sosyo-ekonomik ve kültürel
yapıya olan etkileri üzerinde durulacaktır.
ILHAN BERK VE HABİB SAHİRİN ŞİİRLERİNDE ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK,
AŞK VE BASKIYA KARŞI KOYMA MOTİVLERİ
Doç.Dr. Pervane MEMMEDLİ
Manisalı İlhan Berk ve Tebrizli şair Habib Sahirin yaratıcılığında ortak motifler,
unsurlar

çokdur.İlhan

Berk

Türkiyede,

Habib

Sahir

ise

İranda(Güney

Azerbaycan)modern şiirin en önemli isimlerinden olmuş ,ulusal ölçü olan hece ölçüsünü
kullanmışlardır. Her ikisi sembolist şiirden esinlenilmiş izlenimi veren imgeler
kullanmayı tercih etmişlerdir. Şiirlerinde özgürlük, aşk, eşitlik ve umut, baskıya karşı
koyma motivleri və “kızıl” reng ve ateş ünsürü üstündür.
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MANISA'NIN YETIŞTIRDIĞI BÜYÜK EDEBIYATÇI: YUSUF
ATILGAN'IN ESERLERINDE BIREYSEL VE TOPLUMSAL ELEŞTIRI
Yrd. Doç. Dr. Ayvaz MORKOÇ
1921 yılında Manisa'da dünyaya gelen Yusuf Atılgan, İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. 1946 yılında Manisa'nın
Hacırahmanlı Köyü'ne yerleşerek burada uzun yıllar çitçilik yapmıştır. 1946 ile 1976
yılları arasında ömrünün kesintisiz 30 yılını Hacırahmanlı'da geçiren Atılgan, Aylak
Adam (1959) ve Anayurt Oteli (1973) romanlarıyla Türk edebiyatında ün kazanmıştır.
Kanaatimizce yazar, Manisa'daki şehir ve kır hayatından edindiği zengin
izlenimlerinden yola çıkarak birbirinden değerli eserler kaleme almıştır. Bireysel
eleştirilerin yoğun biçimde yer aldığı bu romanlarda yalnızlık ve psikolojik
yabancılaşma konularını başarılı biçimde işlediğini gördük.
Yaptığımız bu çalışmada Yusuf Atılgan'ın kimi hikayelerinde doğrudan doğruya
Manisa çevresinden yola çıkarak köyü ve köylüleri anlattığını tespit ettik. Kırsal
kesimden önemli kesitler sunan bu eserlerde zengin bir içerik olduğunu gördük. Şehri
anlatan hikayelerinde ise içinde yaşanılan hayattaki tutarsızlık ve çatışmaların özgün bir
üslupla eleştirildiğini belirledik. Toplumsal eleştiri oklarının daha çok cahillik,
eğitimsizlik, sınıf çatışması, kadın-erkek eşitsizliği, batıl inançlar gibi konulara
yöneldiğini tespit ettik.
İncelememiz neticesinde Atılgan'ın, hem köy, hem kasaba ve hem de şehir
hayatını gözler önüne serdiği roman ve hikayelerinde toplum baskısından bıkmış,
ötekileşmiş, kendine ve topluma yabancılaşmış, uyumsuz hale gelmiş insanları
işlediğini gördük. Bilhassa genç kızların baskı altına alınmasının, dışlanmasının ve
sindirilmesinin realist bakış açısıyla ele alındığını söyleyebiliriz.
Tespitlerimize göre, kendi çağdaşlarından farklı eserler vermiş olan Yusuf
Atılgan, eserleri yayımlandığı dönemde anlaşılamamış ve ilk etapta olumsuz tepkiler
almıştır. Batı edebiyatını yakından takip etmiş, eserleriyle sıradan olmadığını
göstermiştir. Atılgan'ın eserleri dikkat gözle incelediğinde psikolojiye ve güzel
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sanatlara değer verdiği, psikanaliz ve varoluşçulukla ilgilendiği anlaşılmaktadır. Eser
kahramanlarını kurgularken bireyselliği öne çıkaran yazar, önce bireysel, ardından
toplumsal eleştirilere yönelmiştir. Araştırmalarımız sonucunda Manisa'nın yetiştirdiği
dikkate değer edebiyatçılardan olan ve edebi kişiliği büyük oranda Manisa'da şekillenen
Yusuf Atılgan'ın, Manisa çevresine sıkışıp kalmadığını gördük. Türkiye'de edebiyatın
konu ve teknik bakımından kısırlaşmaya başladığı bir dönemde Atılgan'ın eserleriyle
yerellikten yola çıkarak evrensele ulaştığı söylenebilir.
BİR CUMHURİYET ÇOCUĞUNUN ANILARINDA MANİSA
Yrd. Doç. Dr.Yasemin ASLAN
Anı türünde kaleme alınmış eserler, kişilerin yaşadıkları olayların yanı sıra
olayların yaşanıldığı dönem ve mekânlar hakkında da bilgiler edinmemize yararlar.
Tarihe tanıklık etmiş kişilerin kaleme aldıkları anılardan yola çıkılarak yaşanmış olaylar
aydınlatılabildiği gibi o olayların yaşandığı yerler hakkında da bilgilere ulaşılabilir.
Nihal Yeğinobalı Manisa’da doğmuş, ilköğrenimini Manisa’da tamamladıktan
sonra öğrenim hayatına İstanbul’da devam etmiştir. Genç Kızlar, Mazi Kalbimde Bir
Yaradır, Sitem adlı romanlarının yanı sıra Türk edebiyatına çevirileri ile de hizmet eden
Yeğinobalı, yaşamının ilk yıllarını Cumhuriyet Çocuğu adlı eserde anlatır. Cumhuriyet
Çocuğu’nda anlatılan olayların çoğunluğu Manisa’da yaşanır. Manisa’nın pek çok yönü
yaşanılan olaylarla birlikte ortaya çıkar.
Bu çalışmanın amacı, Cumhuriyet Çocuğu adlı eserde, Kurtuluş Savaşı yıllarında
ve Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki Manisa’nın sosyal yaşamı, kültürü, coğrafi özellikleri
ve kentin sosyal hayatında önemli yere sahip kişiler hakkında verilen bilgileri
saptamaktır.
Bu eserde Manisa, büyük yangından sonra yaralarını sarmaya çalışan, milli
bayramlara büyük bir coşkuyla katılan, ünü bütün ülkeye yayılmış Manisa Tarzanı’nın
ağaçlandırma çalışmalarıyla bataklıkları kurutulan, önemli bir geçim kaynağı olarak
bağcılığın yapıldığı, ortaokulu olan ancak henüz lisesi olmayan bir şehir olarak
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karşımıza çıkar. Eserde Kurtuluş Savaşı’nın son günlerinde Manisa’da yaşanılan
yangın, yangından kaçan/kaçamayan insanların yaşadıkları olaylar, yangından sonra
zengin fakir yaşayan herkesin çektiği yoksulluk, Manisa’nın pazar yerleri, okulları,
öğretmenleri ve Nihal Yeğinobalı’nın komşuları canlı bir biçimde tasvir edilmiştir.
İKİNCİ YENİ ŞİİRİNİN MANİSALI YÜZÜ: İLHAN BERK’İN ŞİİRİNDE
OTOBİYOGRAFİK İZLER
Yrd. Doç.Dr. Emine Bilgehan TÜRK
Türk edebiyat tarihinde önemli bir yere sahip olan İkinci Yeni hareketi,
birbirinden özgün birçok şairin adının anıldığı bir edebi dönem olarak değerlendirilir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 1990lara ulaşan ömür çizgisinde bu dönem
şairlerinin yaşantıları ve bu yaşanmışlıkların sanat eserlerine yansıması, üslup ve dil
algıları birbirlerinden farklı değerlendirmeleri doğurmuştur. Bu sanatçılar içinde öne
çıkan isimlerden biri de İlhan Berk’tir.
Asıl adı Emrullah İlhan Birsen olan şair, Hicri 1334 yılında Manisa’nın
Deveciyan Mahallesinde doğmuştur. Manisa’nın Yunanlılar tarafından işgalini
çocukluk hatıraları arasında anlatan İlhan BERK, Balıkesir Necati Bey Öğretmen
okulunu kazanana kadar eğitimine Manisa’da devam eder. Şairin Millî Mücadele yılları
ve Cumhuriyetin kuruluş zamanına tekabül eden çocukluk ve gençlik yıllarının
yansımalarını, İstanbul ve Ankara’da katıldığı yeni edebiyat çevrelerinin tesirlerini onun
eserlerinde görmek mümkündür. Takip ettiği batı edebiyatı sanatçılarının tesiri ise onun
şiirinin başka bir boyutudur.
Bu çalışmada İlhan Berk’in yazım sürecindeki değişimler ve etkilenmeler tespit
edilecek, sanatçının kendi hatıraları ve arkadaşlarının hatıraları gözden geçirilerek
eserlerindeki otobiyografik unsurlar, Manisa’nın İlhan Berk’in biyografisindeki yeri
belirlenip bunun eserlerdeki işlenişi, kavram, duygu ve düşüncelerin zamanla uğradığı
değişimler tespit edilerek şairin sanatına yansımaları değerlendirilecektir
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MANISA HALK EDEBIYATININ ÖZELLIKLERI VE MITOLOJIK
KÖKLERI
Doç. Dr. Fidan GASIMOVA
Manisa'nın tarihi geçmişini, etnografyasını, dilini, edebiyatını öğrenmek için en
önemli araç folklor örneklerinin incelenmesidir. Çünkü ait olduğu halk hakkında en eski
bilgilere sahip olan halk edebiyatının incelenmesi önemli meseledir. Bazen Manisa
folklorunda tarihi-coğrafi gerçeklik sanatsal yaratıcılık geleneği ile yansır. O yüzden de
Manisa'dan toplanmış folklor örnekleri bu ilişkiler bazında tetkik edilmelidir.
Biliyoruz ki, halk edebiyatı mitolojiden yazılı edebiyata kadar uzun ve karmaşık
bir gelişim yolu geçmiştir. Halk edebiyatı özel süjet, motif ve ifadelerle seçilen çeşitli
dönemleri geride bırakmıştır. Mit ise kendisinin birçok özelliklerini epos ve masallara
ötürmüşdür. Masal da giderek kendisinin sihirlilik öğelerini kaybederek yazılı edebiyat
örneklerine dönüşüyordu. Eski sözlü edebiyatın çizgileri bu şekilde janrdan-janra
geçerek, bizim günümüze kadar ulaşmıştır. Bu anlamda Manisa yöresine ait masallara
baktığımızda bunlarda da mitolojik unsurları görebiliriz. Örneğin, Manisa'dan toplanmış
"Tilki" masalı. Bu ve diğer masallardaki tilki karakteri mitolojik figür olan triksterle
doğrudan akrabalık oluşturur.
Manisa efsanelerinin de kökü çok eskiye dayanır. Mesela, “Ağlayan kaya”
efsanesi kendi içeriği ile dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra “Şeyh Uşşaka ilişkin
efsane”, “Midasa ilişkin efsane”, “Gydes efsanesi” ve başka efsanelerde tarih ve
mitolojinin birleşmesine rastlamaktayız.
Manisa halk edebiyatında atasözü ve deyimler kendi özelliğile dikkat
çekmektedir. Buradan toplanmış atasözü ve deyimlerinde atalarımızdan kalma öğütler,
dünya, yaşam hakkında fikirler söylenir, halkın dünyagörüşü, aklı belirtiliyor. Bunlar
arasında eski türk kültürünün de izlerine rastlanmaktadır: “Aç tokun yüzüne bakmakla
doymaz”, “Adamakla mal tükenmez”, “Bana benden olur her ne olursa Başım selamet
olur dilim durursa”, “Besle kargayı oysun gözünü”, “Çiftçinin karnını yarmışlar, kırk
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tane “gelecek seneye” çıkmış”, “Çirkefe taş atma, üstüne sıçrar”, “El eliyle yılan tut”,
“Karga ile konuş leşe götürsün. Bülbül ile konuş güle götürsün” ve s.
Manisaya özgü doğum, sünnet, evlenme, ölümle ilgili adet ve inançlar da türk
kültürü, mitolojisinin izlerini taşımaktadır. Mesela, “ölenin ayakkabıları dış kapıya
bırakılır. Evdeki tüm aynalar bezle kapatılır veya ters çevrilir. Ölü evini ziyaretten
gelenler doğruca kendi evlerine gitmezler. Başka bir yere daha uğrarlar” ve s. Bu gibi
inançlarda mitoljinin izleri aydın şekilde kendini göstermektedir. Örneğin, mitolojik
düşüncede kapı ağzı evle dış dünya arasında sembolik sınır gibi özel bir yer tutuyordu.
Manisada ölenin ayakkabılarının da dış kapıya bırakılması onun dış dünyaya gitmesi
anlamını da veriyor.
Söyleye biliriz ki, Manisaya ait çeşitli folklor türlerinin temel özelliği eskiliği ile
birlikte, ortak türk kültürü, mitolojisi, dünya görüşünden haber vermesi, tarihi
gerçekliklerle ilgili örneklerinin var olmasıdır. Makalede Manisa ve eski türk
folklorunun, mitolojisinin mükayeseli araştırılması, bilimsel karşılaştırmalı analizinin
verilmesi öngörülüyor.
MANİSA’DA TARİH İÇİNDE GELİŞEN ÂŞIKLIK GELENEĞİ VE
BUGÜNKÜ DURUMU
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÇANDIR
Türk edebiyatında âşıklık geleneği 16. yy.dan itibaren görülen önemli bir edebi
gelişmedir ve geçmişi İslamiyet’ten önceki eski Türk tarihine kadar uzanır. Ayrıca
âşıklık geleneği Türk halk edebiyatının önemli bir kolunu teşkil eder.
Âşıklık geleneğinin önemli özelliklerinden birisi bu geleneğe bağlı olan âşıkların
daha çok gezgin âşıklar olmasıdır. Bu bağlamda Anadolu’da gelişen âşık edebiyatı, daha
çok Doğu, Akdeniz ve Orta Anadolu bölgelerinde görülmektedir. Buradaki âşıklık
kollarından birinde yetişen âşıklar, gezerek bütün Anadolu’yu dolaşmışlar, bu geleneği
tüm Anadolu’ya taşımışlardır. Bu gelenek bugün de hala devam etmektedir.
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Göçler ve çeşitli yer değiştirmelerle bu gelenek zaman içinde tüm Anadolu’ya
yayılmış, bu gelenek her yerde temsil edilir olmuştur. Bugün de Manisa’da bu geleneği
yaşatan Kars, Erzurum, Azerbaycan vb. yerlerden göçüp yerleşmiş âşıklar üzerinden bu
gelenek Manisa’da yaşatılmış ve yaşatılmaktadır.
Manisa, Osmanlı Devleti döneminde Ege bölgesinin önemli kültür ve idari
merkezlerinden biridir. Şehzadelerin yetiştirildiği bir sancak olan Manisa, Osmanlı
sarayına da birçok padişah ve devlet adamı yetiştirmiştir. Bu derece önemli bir şehir
olan Manisa’da âşıkların olmaması mümkün değildir.
Bu yazıda 19. yy’dan itibaren Manisa ve çevresinde yaşamış ve âşıklık geleneğini
icra etmiş olan âşıkların hayatları ile şiirleri ve edebi hayatları anlatılacaktır.
MANİSALI TURGUT GÜNAY(YETİK OZAN)’IN ŞİİRLERİNDEKİ
KELİME KADROSU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Öğr. Gör.Davut ŞAHİN
Turgut Günay, 1942 yılında Manisa’nın Soma ilçesinde doğmuştur. 1960’lı
yıllarda Türk milliyetçiliğinin temsilcilerinden Arif Nihat Asya, Emine Işınsu, Niyazi
Yıldırım Gençosmanoğlu, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Yavuz Bülent Bakiler, İsmail
Gerçeksöz gibi yazarlar arasında değerlendirilir.
Günay, önce 1967 yılında Ankara Üniversitesinde asistanlığa başlamış, sonra da
1973 yılında doktorasını bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesinde Öğretim Görevlisi
olarak görev yapmıştır. Akademik görevinin yanında Türkiye Radyo Televizyon
Kurumu Halk Müziği ve Halk Oyunları Dairesinde de görev yapmıştır.
Kendisi edebiyat tarihimiz içinde halk şiirine bağlı modern bir şair ve aynı
zamanda âşıklık geleneğinde bağlama çalıp atışmalar yapan bir ozan olarak yer almıştır.
O nedenle edebiyatımızda ‘Yetik Ozan’ adıyla bilinir. Şiirlerinde Firkatî mahlasını
kullanmıştır.
Yetik Ozan’ın şiirlerinde nevi şahsına münhasır bir üslup dikkati çeker. Onun
şiirleri başka hiç bir şairi çağrıştırmaz. Onun şiirlerini değerlendirenler, bu özelliğini
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farklı sebeplere dayandırırlar. Şairin şiirlerinde ya o zamana kadar halk ağzında
rastladığınız; ya yaygın olarak rastlamadığınız; ya da hiç rastlamadığınız kelime veya
kelime grupları dikkat çeker. Halk kültür ve diline akademik olarak da hâkim olan şair,
Türk dili kurallarına uygun kelimeler türetir, tamlamalar kurar, çeşitli bağdaştırmalar
yapar. Şiirinde o kadar ustaca kullanır ki bu yapıları hiç iğreti durmaz. Bu bildiride,
Yetik Ozan’ı şairler arasında müstakil kılan ve üslubunu belirleyen yukarıda belirtilen
kelime kadrosu üzerinde durulacaktır.
FATİH DİVANI’NDA GEÇEN Kİ/KİM, ÇÜN/ÇÜNKÜ BAĞLAMA EDATIYLA
KURULMUŞ CÜMLELERİN KULLANIMI ÜZERİNE
Uzm. Nurullah ARVAS
Çalışmamızda Fatih Divanı’nın günümüz Türkçesi’ne çevirisinde Prof. Dr.
Muhammed Nur Doğan “Divan-ı Sultan Muhammed” adlı eseri temel alınmıştır.
Divanı’nın aslı bugüne kadar ele geçmemiştir. İstinsah tarihi de belli değildir. II.
Mehmet’in tarihi kaynaklarda adı Muhammed olarak geçer. 1432’de Edirne’de
doğmuştur. 1481’de vefat etmiştir. Babası II. Murad, annesi Alime (Hüma) Hatun’dur.
Türbesi Fatih Cami’ndedir. Divan’dan başka elimizde başka eseri yoktur. Osmanlı
padişahları arasında ilk divan sahibidir. II. Mehmet, Avni mahlasıyla şiirlerini yazmıştır.
İstanbul’u fethetmiş, Doğu İmparatorluğu’na son vermiş, Ortaçağ’ı kapatıp Yeniçağ’ı
açmıştır. II. Mehmet’in dili 15 yüzyıl Osmanlı Türkçesi’dir. Dili oldukça sadedir.
Divanı’nda konuşma diline yakın deyim, atasözü, arkaik kelimeler ile Divan’da 68
gazel, 1 murabba, 1 kıta, 1 mısra olmak üzere 71 şiir vardır. II. Mehmet Türkçe’den
başka Arapça, Farsça, Latince, Fransızca, İtalyanca, Yunanca, İslavca, Keldanice ve
İbranice bilmektedir. Bu çalışmada Fatih Kütüphanesi 305 numarada kayıtlı ve istinsah
edilmiş olan FatihDivanı’nda geçen ki/kim, çün/ çünki bağlama edatıyla kurulmuş
cümle yapılarının kullanılışları ele alınmıştır. Kim/ki ve çün/çünkü yapılar iki cümleyi
bağlayan ve bir ana cümleden ve onu farklı biçimlerden tamamlayan bir yardımcı
cümleden meydana gelirler. Divan’da geçen şiirlerde bu bağlama edatlarının işlevleri
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üzerinde durulacak. Bu yapıların yardımcı cümleyi özne, nesne, yer tamlayıcısı ve zarf
tümleci ilgilerinden hangisiyle ana cümleye bağladığı açıklanacak. Sebep ve zaman
anlamlarında kullanılan bu bağlama edatlarının kullanım sıklığı verilmeye çalışılmıştır.
MANİSA ATATÜRK HEYKELİNİN TARİHÇESİ
Prof. Dr. Mevlüt ÇELEBİ
Zaferden sonra Türk İstiklâl Savaşı’nı tasvir etmek ve Atatürk’e minnet borcunu
ödemek amacıyla Türkiye’nin her yerinde anıt ve heykeller yaptırmak amacıyla
girişimler başlatıldı. Yunus Nadi Abalıoğlu’nun zaferden hemen sonra Yeni Gün
gazetesinde başlattığı Zafer Abidesi yaptırma girişimini, İstanbul, Ankara ve İzmir başta
olmak üzere bütün Anadolu kentleri takip etti.
Cumhuriyet’in

ilanıyla

beraber

hız

kazanan

Atatürk/İstiklal

Savaşı

anıt/heykellerinin yaptırılması çabalarında Manisa da, erken sayılacak bir tarihte ilk
girişimi başlattı. Şu anki tespitlerimize göre Manisa’da bir Atatürk heykeli yaptırılması
için ilk girişim 1927 yılında yapılmıştır. Sonraki yıllarda da vilayet meclisi
toplantılarında gündeme gelen bu girişim, plansızlık ve mali sıkıntılar nedeniyle
sonuçlandırılmadı. Yine de Manisa’da bir Atatürk heykeli yaptırma fikrinden
vazgeçilmedi ve en somut adım 1939’da atılarak heykeltıraşı tespit etmek maksadıyla
bir yarışma açıldı. Yarışmayı Fransız Poisson kazandı. Bu kez kamuoyunda, Fransız
heykeltıraşa ödenecek paranın fazlalığı hakkında, gazetelerde günlerce süren tartışmalar
yaşandı. Bu tartışmalar ve araya II. Dünya Savaşı’nın girmesi bu en somut adımın da
sonuçlanmasına engel olmuştur. Uzun süren Manisa’da bir Atatürk heykeli yaptırma
çabası 1960’da tamamlanmış ve 25 Haziran 1960 günü heykelin açılış töreni yapılmıştır.
Manisa’da yapımı uzun süren Atatürk heykeli hakkındaki bildirimiz,
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nde yeni tasnifle araştırıcıya açılan belgelerden,
dönemin gazetelerinden ve yerel kaynaklardan faydalanmak suretiyle hazırlanacaktır.
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CUMHURIYET’IN İLK YILLARINDA MANISA’DA SIYASI HAYAT
Yrd. Doç. Dr.Nejdet BILGI
Tarihimizde seçimlere dayalı siyasi hayatın geçmişi II. Meşrutiyet dönemine
dayanır. Manisa Meşrutiyet döneminde Aydın vilayetinin bir sancağı durumundaydı. Bu
nedenle siyasi hayatın merkezi de -daha çok- vilayet merkezi olan İzmir’di. 1919 yılında
bölgenin Yunan işgaline uğraması ve yaklaşık 3,5 yıl işgal altında kalması hayatın
olağan akışını değiştirdi. Doğal olarak siyasi hayat da temelden değişikliğe uğradı. Milli
Mücadele ile yeni bir siyasi irade doğmuş ve bu irade yeni bir devlet organizasyonu
gerçekleştirmiştir. Bu durum eski siyasi akımları ve aktörleri de etkilemiştir. Milli
Mücadele’nin sona ermesi Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte siyasi hayatta yeni siyasi
partiler ortaya çıkmıştır. Ancak siyasi hayat sadece bu partilerin çevresinde cereyan
etmemiştir. Yerel de aynı siyasi hareketin içinde yer alan kişiler veya yeni dönemin
sosyal-kültürel kurumları arasında da revaç bulmuştur. Bu bildiride Manisa’daki siyasi
hayat kaynakların elverdiği ölçüde ortaya konulmaya çalışılacaktır. Genel ve yerel
seçimler, seçim çalışmaları, adaylar ve rekabetleri, sosyal-kültürel kurumlardaki
yansımaları özellikle dönemin basını taranarak belirlenmeye çalışılacaktır. Ayrıca siyasi
hayatla ilişkili görülen olaylara da yer verilecektir.
RAGIP KEMAL CANTÜRK’ÜN GEZİ YAZILARINDA MANİSA VE
İLÇELERİ
Dr. Yasin KAYIŞ
Emekli Kurmay Albay Ragıp Kemal Cantürk 1930-36 yıllarında Milliyet, Akşam
ve Vakit (Kurun) gazeteleri adına Türkiye’nin büyük bir bölümünü dolaşarak 600’e
yakın tefrikadan oluşan gezi yazıları kaleme almıştır. Cantürk’ün Türkiye’yi dolaştığı
yıllar hem yeni kurulan cumhuriyet rejiminin meyvelerini vermeye başladığı hem de
dünya ekonomik krizinin sürdüğü yıllara denk gelir. Bu yüzden tefrikaların genelinde
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bir yandan Türk ulusunun kalkınma çabaları ile bunun sancılarını, diğer yandan da krizin
Türkiye üzerindeki etkilerini görmek mümkündür.
Muhabir, gezi yazılarında en çok eğitim, sağlık, bayındırlık, belediye gibi kamu
hizmetleriyle üretim ve piyasa ilişkilerine odaklanmıştır. Ayrıca her gittiği yerin
kendine has özelliklerini, gelenek-göreneklerini, toplumsal ilişkilerini ve varsa milli
mücadele kahramanlarını da ayrıntılarıyla anlatır. Kimi zaman bir köy kahvesine, kimi
zaman da bir valinin makam odasına konuk olur.
Altı yıl içerisinde bazı yerleri birden fazla kez ziyaret eden Cantürk, söz konusu
yıllar içerisindeki değişime de ışık tutar. Başarıları, başarısızlıkları, aksaklıkları
değerlendirir. Halkın şikâyet ve beklentilerine tercüman olmaya çalışır.
Bu bildiride Ragıp Kemal Bey’in 1931 ve 1933 yıllarında Manisa ve ilçelerine
yapmış olduğu iki gezideki izlenimleri değerlendirilecektir. 1931 yılında Milliyet
gazetesi adına Manisa ve Salihli’yi ziyaret eden Cantürk; 1933 yılında ise Akşam
gazetesi adına Soma, Kırkağaç, Akhisar, Manisa, Kula, Kasaba (Turgutlu) ve Salihli’yi
dolaşmıştır. Toplamda 29 tefrika halinde yayınlanan bu gezi yazılarında Manisa’daki
değişimin yanı sıra ilmerkezi ve ilçelerdeki kamu hizmetlerinin, toplumsal ve ekonomik
yaşamın detaylı bir panoraması çizilmektedir.
1960 ASKERI DARBESI SONRASINDA MANISA‘DA SIYASI ORTAMIN
ŞEKILLENMESI VE 1961 SEÇIMLERI
Dr.Beral ALACI
14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan seçimler sonucunda başlayan Demokrat Parti
iktidarı 27 Mayıs 1960’da yaşanan askeri darbeye kadar devam etmiştir. On yıl süren bu
iktidar boyunca Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi Manisa’da da Demokrat Parti
pek çok taraftar toplamış ve yapılan 1950 – 1954 – 1957 seçimlerinde Manisalı
seçmenlerden destek görmüştür. 27 Mayıs 1960 tarihine gelindiğinde yaşanan askeri
darbe tüm Türkiye ile benzer şekilde Manisa için de siyasi anlamda bir dönemeç
olmuştur. Bu noktada darbe sonrası siyasi hayatın şekillenmesinde; yaşanan askeri
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müdahalenin izleri, sonrasındaki siyasi gelişmeler ve darbe sonrasındaki ilk genel seçim
olan 1961 Seçimleri büyük önem taşımaktadır.
Bu bildiri ile 1960 Askeri darbesi sonrası büyük bir değişim gösteren Türk siyasi
hayatına “Manisa” penceresinden ışık tutulacaktır. Süregelen Demokrat Parti iktidarının
askeri darbe ile sonlandırılmasının, akabinde yaşanan siyasi gelişmelerin ve 1961 Genel
Seçimlerinin Manisa’daki yansımaları belgeler, gazeteler ve araştırma eserler ışığında
ele alınacaktır.
II.MEHMED DEVRI OSMANLI İSTIHBARAT AĞI
Doç. Dr. Ahmet YÜKSEL - Lisans Öğr. Burhan Erhan ÇAVDAROĞLU
Osmanlı Devleti’nin gerçek anlamda merkezî bir imparatorluk görüntüsü
kazanması şüphesiz II. Mehmed devrinde (1451-1481) gerçekleşen bir olgudur. Bu
çalışma, söz konusu sürecin tamamlanması aşamasında istihbarat faaliyetlerinin etki ve
katkısını ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu amaca şu sorular üzerinden ulaşılmaya
çalışılmıştır: Genç Sultan ve çevresindeki yöneticiler istihbaratın önemini kavramışlar
mıdır? İçerde imparatorluk yapısını güçlendirme, dışarda sınırları koruma ve genişletme
çabaları sürerken hangi bilgi kanallarından ne şekilde istifade edilmiştir? Elde edilen
bilgiler takip edilecek iç ve dış politikanın şekillendirilmesinde ne derece etkili
olmuştur? Dikkat çekilen meseleyle alakalı herhangi bir arşiv vesikası mevcut
olmadığından cevaplar ağırlıklı olarak Osmanlı ve Bizans kronikleri ışığında
üretilmiştir. Bu soru ve cevap üretimi neticesinde Osmanlıların kuruluş yıllarından
itibaren istifade ettikleri bilinen istihbaratın devletten imparatorluğa geçiş sürecinde
oynadığı rol ve yapmış olduğu etki araştırılmış, o sayede Osmanlı tarihinin en az bilinen
meselelerinden birisi hakkında önemli olduğu düşünülen bazı bilgilere ulaşılmıştır.
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MANİSA'DA SANCAKBEYLİĞİ YAPAN OSMANLI TAHTININ
BAHTSIZLARI
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DOĞAN
Manisa, XIV. yüzyılın ikinci yarısından XVI. yüzyılın sonlarına kadar
şehzadelerin idari tecrübe kazanmaları amacıyla sancakbeyliği görevi ile gönderildikleri
sancakların başında geldi. 13 şehzadenin görev yaptığı sancak, bu dönemde ihtişamının
zirvesine ulaştı. Osmanlılar’da ilk dönemlerde yeni ele geçirilen topraklar, eski Türk
devletlerindeki uygulamaya benzer şekilde sancak haline getirildikten sonra hânedan
üyelerinin sancakbeyi tayin edilmesiyle yönetilirdi. Şehzadelerin sancaklarda
görevlendirilmesine “sancağa çıkma” denirdi. Sancağa çıkarılan şehzadelerin yanında
başta eğitimlerinden sorumlu tutulan lalaları olmak üzere ihtiyaçları için gerekli olan
her türlü malzeme ve personel verilmekteydi. Osmanlı İmparatorluğu'nda şehzadeler,
babalarının padişahlığı döneminde -yanlarında "lala" adı verilen tecrübeli bir devlet
adamıyla birlikte- sancaklara vâli olarak gönderilirlerdi. Sancak valiliği sayesinde,
şehzadeler devlet idaresini öğrenirlerdi. Amasya, Kütahya ve Manisa "şehzade sancağı"
olarak tanınırdı. Malum olduğu üzere Sultan II. Murad tahttan feragat edince Manisa’da
oturmuştur. Tekrar tahta geçtiğinde ise oğlu Mehmed’i (II. Mehmed 1447-1451) Manisa
sancakbeyliği ile görevlendirmiştir. Daha sonra ise sırasıyla Mustafa (1452-72),
Abdullah (?-1482), Şehinşah (1490?-1503), Korkut (1503-1507), Âlemşah (15031504), Mahmud (1505-1507), Korkut (1511-1513), Süleyman (Kanuni, 1513-1520),
Mustafa (1533-1541), Mehmed (1542-1543), Selim (II. Selim, 1549-1558), Murad (III.
Murad, 1561-1574) olmak üzere dördü daha sonra sultan olacak onüç şehzade Manisa'da
sancakbeyliği vazifesine deruhte etmişlerdir. Manisa’da yetişen bu şehzadelerden
Sultan II. Mehmed’in oğlu Şehzade Mustafa yaklaşık 20 yıl süreyle bu kentte kalmıştır.
Şehzade Mustafa dışında, yaklaşık 2 yıl burada kalan II. Mehmed hariç tutulduğunda
Manisa’da uzun süreli kalan şehzadelerin sonrasında tahta çıkmış oldukları gözlenir
(Kanuni Sultan Süleyman 7 yıl, II. Selim 9 yıl, III. Murad 12 yıl).
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Biz bu araştırmamızda tahta çıkamayan 8 Osmanlı şehzadesinin hikayesine
odaklanmaya çalışacağız. Dönemin kroniklerinden ve araştırma eserlerden bu hususta
istifade etmek niyetindeyiz.
XIX. YÜZYILIN ORTALARINDA MANISA’YA BAĞLI KARA ALI VE
EVRENOS KÖYLERININ SOSYO-EKONOMIK YAPISI
(TEMETTÜAT DEFTERLERINE GÖRE)
Yrd.Doç.Dr. Arif KOLAY
Bu çalışmada, H. 1261/M. 1845 yılında Manisa kazasına bağlı olan Kara Ali ve
Evrenos Köylerinin 2310 numaralı temettüat defterinden faydalanılarak, sosyoekonomik yapısını ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu köylerde yaşayan insanlar
geçimlerini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadırlar. Bunun dışında bazı farklı ihtiyacı
karşılamaya yönelik çobanlık, bahçıvanlıklık, ırgatlık gibi meslekler de icra
edilmektedir. Bu arada köylerin gelirlerini tarım, hayvancılık, meslek ve diğerleri olmak
üzere ele almak mümkündür.
Kara Ali ve Evrenos Köylerinindeki aile reisleri vergi-yi mahsusa, öşür, öşr-i
bostan adı altında üç kalem de vergi ödemektedirler. İşte bu gibi hususların
aydınlatılması amacıyla Kara Ali ve Evrenos karyeleri olarak adlandırılan bu yerleşim
birimleri çalışma alanı olarak seçilmiştir.
MANISA’DA ZIRÂÎ ÜRETIM (1909-1926)
Dr. Öğr. Ferdi ÇİFTÇİOĞLU
Osmanlı İmparatorluğu’nun iktisadi hayatı büyük ölçüde tarıma dayalıdır.
İmparatorluğun ilk dönemlerinden ititbaren tahrir defterlerindeki verilere bakıldığında,
nüfusun büyük bir kısmını köylülerin oluşturduğu görülmektedir. Osmanlı nüfusundaki
etkin çoğunluğu oluşturan köylüler, tarımsal üretimin ve ülke ekonomisindeki mevcut
zenginliğin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. İmparatorluğun kuruluşundan yıkılışına
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kadarki gelir dağılımına bakıldığında, tarımın büyük orana sahip olduğu görülmektedir.
XIX. yüzyıl ve XX. yüzyılın başlarında dahi İmparatorluğun ekonomik yapısı büyük
ölçüde tarıma bağımlı bir ekonomik yapıya sahipti. Halkın büyük bir bölümü tarımdan
geçimini sağladığı gibi, vergi ve dış ticaret gelirlerinin büyük bir kısmı da tarım
sektöründen beslenmekteydi.
Bir tarım devleti olan Osmanlı İmparatorluğu geçimini topraktan sağlıyor, bunu
gerçekleştirmede tımar sistemi gibi köklü uygulamalardan faydalanıyordu. Devlet,
temel görevlerini yerine getirebilmek ve bunun devamlılığını sağlayabilmek için bir
takım mali kaynaklara ihtiyaç duymakta idi. Bu bağlamda kamu hizmetleri ve devlet
olmanın gerektirdiği asli görevlerini yerine getirebilmek adına vergiler devletin en
temel kaynağıydı. Vergi gelirlerinin çoğunluğu ise tarımsal kaynaklardan alınmaktaydı.
Bu doğrultuda İmparatorlukta toprak düzenini sağlayan tımar sistemine büyük önem
verilmişti. Bu uygulama Tanzimat’ın ilanıyla son bulmuş daha sonra toprak düzeninde
bir takım reformlara gidilmiştir. Öncelikle 1858 yılında toprakta özel mülkiyeti
benimseyen "Kanunname-i Arazi" (Arazi Kanunu) ile toprak düzeni yasalaştırıldı.
Böylelikle arazinin büyüklüğü ve verimine göre çeşitli sınıflandırmalar yapıldı. Daha
sonra XIX. yüzyılın sonuna doğru ise, Osmanlı tarımına dair ilk istatistikler 1889'da
derlenmeye başlandı ve ilk veriler 1893'de yayınlandı. Bu tarihten sonra tarım
istatistikleri düzenli olarak yayınlanmadı.
XX. yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nda yayınlanan 4 tarım istatistiği
bulunmaktadır. Bunlar; 1323(1907) Senesi Avrupa-i Osmani Ziraat İstatistiği,
1325(1909) Senesi Asya ve Afrika-ı Osmani Ziraat İstatistiği, Memaliki Osmaniye'nin
1329(1913) Senesine Mahsus Ziraat İstatistiği ve Memalik-i Osmaniye'nin 1330(1914)
Senesine Mahsus Ziraat İstatistiği'dir. Biz bu istatistiklerden 1325/1909, 1329/1913,
1330/1914 tarihli olanları ele aldık. Ayrıca Cumhuriyet döneminde yayınlanan 1926
tarihli istatistik de çalışmaya dahil edilmiştir.
Çalışmamızda, öncelikle XIX. yüzyıl ve XX. yüzyıl başlarında Osmanlı
Devleti’nde tarımın genel özelliklerini ortaya koymaya çalıştık. Daha sonra I. Dünya
Savaşı öncesinde gerçekleştirilen 1909, 1913, 1914 ve Cumhuriyet döneminde

140

yayınlanan 1926 tarihli tarım istatistiklerinden yararlanarak, 1909-1926 yılları arasında
Manisa’da zirâi üretimi ortaya koymaya çalıştık.

AZERBAYCAN KAYNAKLARINDA FATIH SULTAN MEHMET VE
OTLUKBELI SAVAŞI
Dr.Leyla KERIMOVA
Otlukbeli Savaşı Osmanlı’lar ile Akkoyunlu’lar arasında 1473. yılında yaşanan
büyük bir savaştır. Tarihten bilindiyi gibi Osmanlılar’la Akkoyunlu’lar arasında daha
önce Trabzon İmparatorluğu’nun işgali üzerine büyük bir sonuç ortaya koyan anlaşma
yapılmıştı.

Azerbaycan

kaynaklarında

Trabzon

İmparatorluğu

“Trapezunda

İmparatorluğu” olarak bilinmektedir. 1461. yılında, İstanbul’un fethinin ardından
önemli bir fetih yaşayan Osmanlı İmparatorluğu Trabzon Savaşı sonuçunda Akkoyunlu
İmparatorluğu’nun Akdeniz ve Karadeniz üzerinden geçen ticari yolunu kapatmış oldu.
Daha sonra 1467. yılında Karakoyunlu ve Akkoyunlu arasında yaşanan Muş Savaşı
zamanı Osmanlı İmparatorluğu’nun Karakoyunlu tarafında olduğunu ve Sultan II
Mehmed’in oğlu Şehzade Beyazıt’in Karakoyunlu imparatoru Cihan Şah’a yardıma
geleceğini öğrenen Akkoyunlu imparatoru Uzun Hasan bu pilanı bozmaya kalktı. Ve
sonuçta Akkoyunlu İmparatorluğu Muş Savaşı’nı kazandı. Azerbaycan kaynaklarında
bu savaş sonunda Uzun Hasan’ın Karakoyunlu hükümdarı Cihan Şah’ın öldürülmüş
oğlu Hasanali’nin kesilmiş kafasının Sultan II Mehmed’e gönderdiyi bilinmektedir.
Osmanlı İmparatorluğu ile Akkoyunlu İmparatorluğu arasında soğuk ilişki
devam etmekteydi. Malatya’da yenilən Osmanlı ordusuna Sultan II Mehmed İstanbul’a
doğru geri gitme emrini verdi. Ardından tam on gün sonra 1473. yılının ağustos ayının
11-de Akkoyunlu ordusu Erzincan ile Erzurum arasındakı Üçağızlı deresinde Osmanlı
ordusu ile karşılaştı. Kaynakların yazdığı üzere tam sekiz saat devam eden Otlukbeli
Savaşı yaşandı. Azerbaycan kaynaklarında bu savaşın ismi aynı zamanda “Tercan
Savaşı” olarak bilinmektedir. Azerbaycanlı tarihçiler bu savaştakı yenilginin nedenini
Osmanlı ordusunun daha üstün silahlarla savaşmasında görüyorlar. Hilal taktiğinin
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uygulandığı bu savaşta Akkoyunlu ordusu savaşa devam edemedi ve yenildi. Konuyu
inceleyen

Azerbaycan

tarihçilerinden

C.İbragimov,

D.İbragimov,

S.Onullahi,

O.Efendiyev, Y.Mahmudov ve diğer tarihçiler bu yenilginin birçok nedenlerinin
olduğunu açıklıyor. Öncelikle Osmanlı ordusunun savaş taktiği, ordunun sayısının fazla
olması, silahların Akkoyunlu ordusunun silahlarından daha modern olması,
yeniçerilerin taktiği ve diğer nedenleri öne sürüyorlar. Azerbaycan kaynaklarına göre
Otlukbeli Savaşı’nda Akkoyunlu ordusunun yenilmesinin diğer bir nedeni anlaşma
yaptığı Venedik devletinin vaddettiyi anlaşmayı uygulamaması ve Akkoyunlu ordusuna
silah yardımı sağlamamasıdır. Azerbaycan kaynaklarının yazdığı üzere Akkoyunlu
ordusunun yenilmesinin nedenlerinden biri Sultan II Mehmed’in taktik uygulayıp
ordusunu Üçağızlı deresinden çıkarmayı becermesidir ki, bu durum savaşın kaderi
halletmiş sayılır.
Azerbaycan kaynakları Otlukbeli Savaşı’ndan bahsederken Akkoyunlu için
önemini de belirtmişler. Otlukbeli Savaşı sonuçunta Akkoyunlu ordusu yenilse de,
Sultan II Mehmed Güney Kafkasya arazilerinin işgali fikrinden taşınmış ve genellikle
bu savaş sonuçunda Sultan II Mehmed’in doğu arazileri işgal etmek pilanının karşısı
alınmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu ile sonralar Akkoyunlu arazisinde bulunan Safevi devleti
arasında 1514. yılında Çaldıran Savaşı gibi büyük savaş yaşanmıştır. Bu savaşı da
Osmanlı ordusu kazandı. Osmanlı ordusu ile Akkoyunlu ve Safevi arasında yaşanan
savaşların sonuçu her ne olursa olsun, bu gün yerinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti ve
Azerbaycan Cumhuriyeti “tek millet, iki devlet” fikrinden kaynaklanan kardeşliyini
devam ettirmektedir ve bu kardeşlik bakidir, ebedidir.
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SON OSMANLI MEBUSAN MECLİSİ’NDE SARUHAN VEKİLİ AHMET
MUVAFFAK MENEMENCİOĞLU VE FAALİYETLERİ
Doç.Dr. Zafer ATAR - Dr. Öğr. Ferdi ÇİFTÇİOĞLU
Ülkemizde parlamenter hayata geçiş ilk kez 1876'da ilan edilen Kanun-ı Esasi ile
başlamıştır. Zira Kanun-ı Esasi’nin ilanının hemen ardından açılan Meclisi Mebusan,
yaklaşık bir yıl sonra 14 Şubat 1878 tarihinde Sultan II.Abdülhamid tarafından
feshedilmiştir. 1908 yılında kadar kapalı kalan Meclis-i Mebusan, II. Meşrutiyetin
ilanından sonra tekrar açılmıştır. 1908-1918 tarihleri arasında faaliyetlerini sürdüren
meclis, I.Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru, 3 Temmuz 1918 tarihinde tahta çıkan
Sultan Vahdettin tarafından, 21 Aralık 1918’de feshedilmiştir. Tarihe “Son Osmanlı
Meclis-i Mebusan’ı” olarak geçen meclis, 12 Ocak 1920’de bir kez daha faaliyete
geçmiş ancak, İstanbul’un 16 Mart 1918’de İngilizler tarafından işgal edilmesinin
ardından baskına uğramış ve bazı mebuslar tutuklanmıştır. Nihayetinde “Son Osmanlı
Meclis-i Mebusan’ı” padişahın 11 Nisan'da yayınladığı İrâde-i Seniyye ile
feshedilmiştir. Bu çalışmada, kısa bir süre açık kalabilen “Son Osmanlı Meclis-i
Mebusan'ın”da Saruhan vekili olarak görev yapan Ahmet Muvaffak Menemencioğlu ve
faaliyetleri incelenecektir.
ŞARK TICARET YILLIKLARINDAMANISA
Yrd.Doç.Dr. Halim DEMİRYÜREK
Şark ticaret yıllıkları, Tanzimat sonrası ile Cumhuriyetin ilk devresinde yerli ve
yabancı tüccarlara kılavuzluk etmek üzere hazırlanan, şehirlerdeki işkolları ve
tüccarların isimlerini barındıran, bu yönüyle ticarî yaşamın anlaşılmasına katkı sağlayan
mühim bir kaynaktır.1880’de yayına başlayan AnnuaireOriental; 1880’den 1883’e
kadar IndicateurOttomanIllustré, 1887/1888’de IndicateurOriental, 1891’den 1930’a
kadar AnnuaireOriental ve 1931-1945 seneleri arasında ise Şark Ticaret Yıllıkları adıyla
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anıldı. Eserin dili Fransızcadır. Bu çalışmada Manisa’daki iktisadî durum şark ticaret
yıllıklarındaki veriler çerçevesinde incelenmeye çalışılacaktır.
AMERİKAN MİSYONERLERİNİN RAPORLARINDA
XIX. YÜZYILDA MANİSA
Yrd. Doç. Dr. Arzu TAŞCAN
“American Board of CommissionersforForeignMissions” (ABCFM) adlı
Amerikan Protestan misyoner teşkilatı1820’den itibaren misyonerlerini Osmanlı
topraklarına göndermeye başlamıştır. Bu misyonerlerin Osmanlı topraklarında ilk defa
gördükleri ve tanıdıkları bölge İzmir ve çevresiydi.Misyonerler faaliyetlerinin ana
merkezi

olarak

da

İzmir’i

seçmişler

ve

buraya

yerleşmişlerdi.

İzmir

merkezliçalışanAmerikan Protestan misyonerleri faaliyetlerini planlı bir şekilde
yürütebilmek için çevredeki bölgeleri kapsayan keşif ve araştırma gezileri
düzenlemişlerdir. Bu gezilerinin detaylarını da en ince ayrıntısına kadar ABCFM
teşkilatına mektuplar veya raporlar şeklinde göndermişlerdir.
Yapılan ilk araştırma ve keşif seyahatleri sonucunda Manisa’nın misyonerlik
faaliyetleri yapabilme açısından oldukça önemli bir yer olduğu sonucuna ulaşılmıştı.
Hatta bir dönem İzmir ana istasyon olmaktan çıkarılmış ve bu görev Manisa’ya
yüklenmişti. Bu nedenle 1821’den itibaren yüzyılın sonuna kadar Batı Anadolu’da
faaliyette bulunan misyonerlerin kayıtlarında Manisa ile ilgili bilgilere ve yapılan
gözlemlere rastlamaktayız.
Çalışmamızda misyonerlerin tuttukları rapor ve mektuplarında (dini faaliyetlerin
hâricinde)Manisa hakkında verilen bilgileri ve yapmış oldukları gözlemleri
değerlendirerek misyonerin bakış açısından Manisa’nın genel bir görünümünü
sunacağız.
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MANISA’DA PROTESTAN MISYONER BIR AILE
Yrd. Doç. Dr. Zeynep İSKEFIYELI - Arş. Gör. Fatma ÖKSÜZ
Osmanlı topraklarına yönelik en güçlü misyoner akınları XIX. Yüzyılından
itibaren hızlanarak arttı. Dönemin en başarılı misyonerleri ise Protestan misyonerleri
oldu. İngilizlerin rehberliğinde Osmanlı topraklarında faaliyet gösteren en güçlü ve
kalıcı misyoner örgütü ise BOARD olarak tanınan ABCFM idi. BOARD’un ilk
misyonerleri Anadolu’ya 1820’de İzmir limanından ayak bastılar. Dolayısıyla
Amerikalı misyonerler ilk merkezlerini de İzmir’de kurmuşlardı. Zaman içinde İzmir
İstasyonu merkez olmak üzere Manisa, Aydın, Akhisar, Afyon, Bayındır,Ödemiş,
Burdur olmak üzere uç istasyonlar tesis edildi. Ancak bundan 50 yıl sonra misyonerler
merkezlerini İzmir’den Manisa’ya taşıdılar ve Manisa 10 yıl boyunca merkez istasyon
olarak ön plana çıktı. Bu dönemde Manisa’da görev yapan Amerikalı misyoner
Theodore A. Baldwin ile eşi Matilda J. Baldwin’inhem Ermenilere hem de Rumlara
yönelik faaliyetleri son derece dikkat çekiciydi. 6 Temmuz 1867 tarihinde New
York’tan yola çıkan bu misyoner ailesinin ilk görev yerleri Manisa oldu. 1870-1876
yılları arasında burada görev yapan Baldwinler öncelikle yerel dilleri öğrenmeye
çalıştılar. Manisa’da açtıkları okullar sayesinde Rum ve Ermeni çocukları etkilemeye
onları Protestanlaştırmaya gayret ettiler. Ancak onların bu faaliyetleri özellikle
Ermenilerin tepkisini çekti. Bu bildiride başta misyonerlerin kendi kaynakları ve
Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri ışığında Baldwin ailesinin Manisa’ya gelişleri,
bölge hakkındaki ilk izlenimleri ve faaliyetleri ile bölge halkının gösterdiği tepkilerele
alınmaya çalışılacaktır.
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XV. YÜZYILIN SONLARINDA İSPANYA VE PORTEKIZ’DEN SÜRGÜN
EDILEN YAHUDILERIN MANISA VE CIVARINA YERLEŞMESI
Doç. Dr. Hammet ARSLAN
Manisa ve civarındaki Yahudi varlığı çok uzun bir geçmişe sahiptir. Salihli
yakınlarındaki antik Sart kentinde M.Ö. 4. yüzyılda Yahudilerin yaşadığı ileri
sürülmektedir. Yahudilerin M.S. 2. yüzyılda Sart antik kentinde kurdukları sinagog,
Anadolu’daki en eski Yahudi mabetleri arasında sayılmaktadır. Osmanlılar döneminde,
I. Mehmet zamanında (1413-1421) Manisa’da Yahudilerin bulundukları, önceden
Samuel adında olup ihtida eden (dönme) Torlak Kemal’den anlaşılmaktadır. 1492 ve
1497 İspanya ve Portekiz’den kaçarak Osmanlı topraklarına sığınan Yahudiler ilk
başlarda İzmir’e değil civardaki Manisa ve Tire’ye yerleşmişlerdir. Çünkü bu dönemde
İzmir henüz yeterince gelişmiş bir şehir değildir. Bu yüzden Anadolu’ya göçen
Yahudiler geniş imkânlara sahip Manisa’yı İzmir’e tercih etmişlerdir. XVI. asırda
Manisa’daki tek gayrimüslim halk Yahudiler idi. Manisa Yahudilerinin kendilerine has
evleri veya odaları olmayıp vakıf odalarında yaşadıkları ifade edilir. Maddi durumları
düzeldikçe Müslümanlara ait evleri satın almaya başlamışlardır. Manisa’daki Yahudi
tüccarlar Venedikli tacirler ile alış-veriş yapmakta idiler. Biz bu bildirimizde (i)
Manisa’da erken dönemlerdeki Yahudi varlığına (ii) İspanya ve Portekiz’den sürgün
edilen Yahudilerin Manisa ve çevre ilçelere yerleşmeleri sürecine (iii) Yahudilerin
bölgedeki ticari faaliyetlerine ve kültürel durumlarına temas edeceğiz.
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MANISA ARKEOLOJI VE ETNOGRAFYA MÜZESI BAHÇESINDE
SERGILENEN İBRANICE MEZAR TAŞLARINA ILIŞKIN
DEĞERLENDIRME
Dr. Siren BORA
Yahudilerin Manisa kentine ne zaman yerleştiklerine ilişkin kesin bir veri mevcut
değildir. Manisa Tahrir Defterleri’nin ve Manisa Şer’iye Sicilleri’nin bir bölümünü
inceleyen Feridun Emecen’in Manisa Yahudileri hakındaki izlenimi; “Manisa
Yahudilerinin kökeninin 1492 İspanya göçmenleri olduğu ve Yahudilerin yaklaşık
olarak 1500 yılından itibaren, Manisa’da yaşamaya başladıkları” dir. Nitekim, 1531
tarihinden itibaren,

tahrir defterlerinde Manisa’daki Yahudi nüfusa ait kayıtlara

rastlanmaktadır.
Öte yandan, Manisa, Salihli, Turgutlu, Akhisar ve Alaşehir kentlerinin yer aldığı
coğrafi sınırlar içerisinde, Antik Dönemde Yahudi varlığını işaret eden bulgular
mevcuttur. Bu bölgede Sardis, Magnesia Spylos(Manisa-Spil), Philadelpheia(Alaşehir)
ve Thyateira(Akhisar) antik kentlerinde İ.Ö. 3. yüzyıldan itibaren yaşayan Yahudilere
ilişkin yazıtlar keşfedilmiştir. Bu Yahudiler, Romaniot Yahudilerdir ve bölgede Bizans
Dönemi’nde de devam eden varlıklarına ilişkin mezar taşları mevcuttur. O halde söz
konusu Bizans Yahudilerinin, Osmanlı fetihleri sırasında Manisa, Turgutlu, Akhisar ve
Alaşehir yerleşim alanlarındaki varlığı, kuvvetli bir olasılıktır.
Bildirimizde değerlendirmesini yapacağımız İbranice mezar taşları, Manisa,
Turgutlu, Akhisar ve Alaşehir kentlerinde Osmanlı Dönemi’nde yaşayan Yahudi
Cemaatlerine aittir.

Yerel Yahudi cemaatlerinin tapu ve nüfus kayıtları olarak

nitelendirilen bu mezar taşları, aynı zamanda değerli arşiv kaynaklarıdır. Bu yüzden,
Manisa Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Bahçesinde sergilenen İbranice mezar
taşlarının değerlendirilmesi eşliğinde mezar taşlarının envanterine de yer vereceğiz.
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BİZANS İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE PHİLADELPHİA/ALAŞEHİR
(IV.-XI.YÜZYIL)
Arş. Gör. Ali GENÇ
Philadelphia, M.Ö. II. yüzyılda Bergama kralı II. Attalos tarafından, Ege
kıyılarını Anadolu’nun iç kesimlerine bağlayan stratejik bir noktada kurulmuştur.
Bergama Krallığı’ndan sonra bölgeye Roma İmparatorluğu hakim olmuştur. Romalılar
zamanında bir inanç merkezi haline gelen şehir Roma İmparatorluğu’nun ikiye
bölünmesi ile Bizans (Doğu Roma) hakimiyetine girmiştir. Bu dönemde Lydia eyaleti
içerisinde bir yerleşim birimi olan Philadelphia V. ve VI. yüzyıl kaynaklarında
"festivaller şehri" olarak anılmaktadır. VII.yüzyılda Anatolikon Teması sınırlarına dahil
olan Philadelphia İran ve Arap istilaları sonrasında da eski önemini korumuştur. IX.
yüzyıl ortalarından itibaren Arap saldırılarının azalması ve imparatorluğun yeniden güç
kazanması ile birlikte Philadelphia'da başlayan barış dönemi Selçuklu akınlarına kadar
devam etmiştir. Bu çalışmada Philadelphia'da Bizans hakimiyetinin başlangıcından
Türk akınlarına kadar olan tarihi dönem anlatılacaktır. Dönem kaynakları incelenerek
şehrin siyasi ve idari tarihi hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca Philadelphia’nın Bizans
İmparatorluğu dönemindeki dini ve kültürel yapısından da bahsedilecektir .
BIZANS’IN ANADOLU’DAKI KALESI: PHILADELPHIA
(XI-XIV. YÜZYILLAR)
Arş. Gör.Mehmet YAĞCI
Lidyalılara kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip Philadelphia, Bizans
döneminde de imparatorluğun önemli kentleri arasında yer almıştır. Öyle ki dini ve
kültürel açıdan göze çarpan özellikleri sebebiyle “Küçük Atina” olarak adlandırılmıştır.
İdari olarak Thrakesion Theması’na bağlı olup, uzun süre Bizans İmparatorluğu’nun iç
kentlerinden biri olarak huzur içerisinde varlığını sürdürmekle birlikte Selçuklu
Türklerinin Anadolu’ya girişiyle bu durum değişmiştir.
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Philadelphia, Malazgirt Savaşı’nın (1071) ardından Selçuklu Türkleri tarafından
ele geçirilmiş, ancak Ioannes Doukas’ın düzenlediği sefer ile 1098 yılında tekrar Bizans
hâkimiyetine geçmiştir. Selçuklu Türklerinin Anadolu’da ilerleyişiyle artık iç kent olma
özelliğini kaybetmiş ve Bizans’ın uç kentlerinden biri haline gelmiştir. Pek tabii olarak
bu durum stratejik öneminin artmasına vesile olmuş ve XII. yüzyıl başlarından itibaren
kent

Thrakesion

Theması’nın

merkezi

haline

gelmiştir.

İmparator

Manuel

Komnenos’un (1143-1180) dikkatini batıya yönelterek Anadolu’yu ihmal etmesi
üzerine Philadelphia’da başkentten bağımsız hareket eden bölgesel liderler ortaya
çıkmıştır. Bu sayede kent bazı taht adaylarına başkentlik yapma şerefine nail olmuştur.
Philadelphia, Konstantinople’ün Lâtin işgaline uğramasının ardından Batı Anadolu’da
kurulan İznik Rum İmparatorluğu devrinde de gelişimini sürdürmüştür. İlerleyen süreçte
İznik Rum İmparatorluğu’nun Konstantinople’ü geri almasıyla Batı Anadolu’da Türk
ilerleyişi hız kazanmış ve Philadelphia birçok kez Türk kuşatmasına maruz kalmıştır.
Nihayetinde kent Osmanlı Sultanı I. Bayezid tarafından ele geçirilmiştir.
Bu bildiride, Türklerin Anadolu’ya girişiyle birlikte Bizans için önemi artan
Philadelphia’da yaşanan gelişmeler irdelenecektir.
MANISA GIYIM KUŞAM KÜLTÜRÜNDE DIŞ GIYIM UNSURU OLARAK
KIVRAK: GÖLMARMARA ÖRNEĞI
Yrd. Doç.Dr. Kadriye TÜRKAN
Giyim-kuşam, fizyolojik ihtiyaçlardan doğmuş çıkış noktası korunma olmakla
birlikte kültürel süreçte pek çok fonksiyon yüklenmiş önemli bir olgudur. Giyim,
doğrudan insanla ilgili bir kültür ürünü olarak insanın yaşam şekliyle ilgili
göstergelerdendir. Giyim ve giysi parçaları kullanım amacına, mevsime, ekonomik
durumuna, inanca, gelenek-görenek, moda ve beğenilere bağlı olarak değişiklikler arz
etmektedir.
Teknolojik gelişmeler, makineleşme ile birlikte yaşam tarzında meydana gelen
değişiklikler giyim tarzında da sürekli olarak değişikliklere yol açmaktadır. Özellikle
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bir bölgeye ve yöreye has giysi parçaları da bu değişimden nasibini almakta zaman
içinde kullanımdan kalkmakta unutulup gitmektedir.
Bu bağlamda Ege bölgesinin bazı bölümlerinde ve Manisa’nın ilçelerinde dış
giyimin önemli bir parçası ve örtünme aracı olarak yaklaşık yüz yıldır kullanılan kıvrak,
Manisa Gölmarmara özelinde kullanım şekli, yaşadığı dönüşüm dikkate alınarak kaynak
kişilerin verdiği bilgiler doğrultusunda incelenecektir.

MANİSA KÜLTÜREL BELLEĞİNDE MESİR MACUNU FESTİVALİ
Yl. Öğr. Ergün VEREN
Teknoloji insanı mutlu eder mi? Genel dilde “tüm özlemlere eksiksiz ve sürekli
olarak ulaşmaktan duyulan kıvanç durumu, mut, ongunluk” olarak kullanılan mutluluk
terimi kapsamlı bir ifadedir. Teknoloji ise insanın günlük yaşamının kimi pratiklerini
kolaylaştırarak ve çabuklaştırarak mutlu etse de bu mutluluk anlıktır; tüm özlemlere
eksiksiz ve sürekli ulaştırmanın aksine insanı yalnızlaştırmakta; kendi içine
hapsetmektedir. Ancak sosyalleşme süreciyle yalnızlıktan kurtulabilen insan, kültürel
belleğindeki değerleri yaşayarak manevi hazza ulaşabilmektedir. Bu da toplumsal
etkinlikler yoluyla gerçekleşebilmektedir. Toplumların değer yargıları ve bakış açıların
farklılıkları toplumsal etkinliklerini de etkilemektedir. Çalışmanın sorunu olan Manisa
kültürel belleğindeki Mesir Macunu Festivali pratiği de Manisalıların farklı değer
yargılarının ve bakış açılarının dışa vurumunun bir örneğidir. Çalışmada Manisa Mesir
Macunu Festivali pratiği bellek ve kültürel bellek kavramlarından hareketle incelenerek;
İşlevsel Halkbilimi Kuramları temelinde irdelenecektir. Arınma/kutsama/kutlama
temelinde şekillenen ve gerçekleştirilen Manisa Mesir Macunu Festivali pratiğinin
tarihsel ve folklorik arka planının günümüze yansımaları analiz edilmeye çalışılarak
yeni önerme denemelerinde bulunulacaktır.
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SARUHANOĞULLARI BEYLIĞI EKONOMISI
Yrd. Doç. Dr.Hüseyin KAYHAN
Ege Denizi, adalar ve Trakya'ya yaptığı akınlarla anılan ve yaptığı anlaşmalarla
adından bahsettiren Saruhanoğulları Beyliği, batı Anadolu’daki denizci Türkmen
beyliklerinden birisi idi. Kuzeyinde Karesi, doğusunda Germiyan ve güneyinde de
Aydınoğulları beylikleri ile komşu idi. Diğer denizci beylikler gibi 1320’li yıllarda
denizlerde güçlü filolar bulundurmaya başladılar ve 1330’lu yıllarda Aydınoğlu Umur
Bey’in Ege ile Marmara’yı, bazen de Karadeniz’i kapsayan deniz seferlerinde
Aydınoğulları ve Karesioğulları Beyliklerinin donanmaları ile birlikte ortak seferler
gerçekleştirdiler.
Saruhanoğulları Beyliği, kalabalık Türkmen topluluklarını yerleştirerek Manisa
yöresinin Türkleşmesinde önemli rol oynadı. Manisa onların idaresinde büyük bir
gelişme göstererek zengin ve önemli bir şehir haline geldi. Çevresinde sıralanan
kasabalar, köyler, mezralar ve büyük çiftliklerde güçlü bir ziraat, tarım ve hayvancılık
ekonomisi gelişti. Şehirde üretimlerin yapıldığı çarşılar ile tüketiciye ulaşan dükkânlar
ve pazar yerleri arasında iyi bir koordinasyon kurulmuştu. Dış ticaretin en büyük
temsilcileri İtalyan tüccarları idi ve bunlar başta buğday olmak üzere, hububat, şap,
afyon, pamuk, zeytinyağı, kuru meyve, halı, koyun ve at alıp, karşılığında tekstil
ürünleri, şarap ve sabun satmaktaydılar. İtalyan devletleriyle yapılan ticaretin sonucu
olarak Manisa Darphanesi'nde Anjou hanedanının "gigliati" adlı paralarının tipinde
gümüş ve bakır sikkeler ile iç piyasada geçerli paralar bastırmaktaydılar. Diğer
beyliklerde olduğu gibi Saruhanoğulları Beyliği’nde de köle ticareti oldukça yaygın idi.
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MANİSA YERADLARINDA BOY-OYMAK-AŞİRET VE
CEMAAT İZLERİ HAKKINDA NOTLAR
Yrd. Doç. Dr. Emin KIRKIL
Bir bölgenin yer adları ile bölgenin tarihi, sosyal ve kültürel kimliği arasında
yakın bir ilişki vardır. Bu ilişkinin açıklanmasına dair çalışmaları üstlenen toponomi,
tarihin önemli yardımcı bilim dallarından birisidir.
Bilindiği üzere yer adları bize, bir toplumun bölgedeki varlığının en önemli
kanıtlarını sunar. Bunun için tapu senedi hükmündedir.
Tarih boyunca birçok bölgeye yerleşen Türk toplulukları yurt edindikleri
coğrafyaları vatan haline getirirken buralarda çeşitli usullerle yer adı üretmişlerdir. Bu
yer adı verme usullerinden en yaygın olanlarından birisi de mensup olunan boy, oymak,
aşiret gibi topluluk adlarının kullanılmasıdır. Bu bize tarihi coğrafya içerisinde o
topluluğun izini sürme imkanı verdiği gibi bahse konu bölgeye yerleşen toplulukları
tespit imkanı da sağlamaktadır.
Çalışmamızda Manisa bölgesinin tarihi yer adlarında geçen çoğu Oğuz/Türkmen
topluluklarının isimleri tespit edilerek bölgeye geliş dönemleri belirlenmeye çalışıldığı
gibi bu toplulukların diğer bölgelerdeki varlıkları ile ilişkileri üzerinde durulacaktır.
MANISA İLI YERADLARI ÜZERINE BIR İNCELEME
Okt. Merve YORULMAZ KAHVE
Ad ve adlandırma insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Adıyla kendini bir
başkasından farklı kılan insanoğlu, çevresini de - kullanım amacına ve işlevine görefarklı adlandırmayı ihmal etmemiştir. İnsanlar, hem kendi adlarının hem de yer adlarının
ne zaman ve nasıl meydana geldiklerini bunun yanında da anlamlarını merak ederek,
önce kendi adını, daha sonra da yaşadığı bölgedeki coğrafî adları daima sorgulamıştır.
Yeradlarının veriliş şeklini, anlamını ve geçirmiş olduğu değişimi inceleyen bilim dalı
olan yeradbilimi (toponymie) de bu bağlamda milletlerin tarihleri, hayat tarzları ve
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kültürlerini aydınlatmada önemli veriler sunmaktadır. Bu çalışmada “Manisa” ili
yeradlarının leksikosemantik incelemesi yapılarak yörenin yeradı verme geleneği
belirlenmeye çalışılacaktır
XVI. YÜZYIL’DA SARUHAN SANCAĞI YÖRÜKLERI
Dr. Öğr. Burcu AKBULUT
Tuğrul Bey Selçuklu devletini kurunca, Türkistan’dan sel halini alan Türkmen
göçleri ile İslam ülkeleri göçebelere açılmıştı. 1071’deki Malazgirt zaferi ile birlikte
Bizans direnişi büyük ölçüde kırılmış ve bundan sonra çoğunluğunu Oğuzların teşkil
ettiği Türk toplulukları Anadolu’ya akmaya başlamıştı. Türklerin ikinci kez büyük
kitleler halinde Anadolu’ya gelişleri ise Moğol istilasının başladığı yıllara
rastlamaktadır. Selçuklu Devleti Moğol baskısıyla yıkılmaya yüz tutarken, Batı
Anadolu’da

aralarında

Germiyanoğulları,

Candaroğulları,

Saruhanoğulları,

Osmanoğulları,

Aydınoğulları

ve

Karesioğulları,

Menteşeoğulları’nın

da

bulunduğu irili ufaklı yirmiye yakın Türkmen beyliği kurulmuştur. Ancak bu beyliklerin
siyasi yaşamı uzun sürmemiş, aralarından Osmanlılar hızla büyüyüp, gelişerek diğer
beylikler üzerinde nüfusunu arttırmış ve Anadolu’da siyasi birliğin oluşturulmasını
sağlamışlardır.
Türklerin

Anadolu’ya

yaptıkları

akınlar

sonucunda

yerleşik

hayata

yönelmeleriyle birlikte Yörük kavramı ortaya çıkmıştır. Osmanlı idaresinde eski
geleneksel yaşam tarzını devam ettirmek isteyen Türkmen grupları, XVI. yüzyıl
Osmanlı arşiv kayıtlarında Yörük olarak adlandırılmışlardır. Ancak özellikle Batı
Anadolu bölgesindeki Yörükler siyasi oluşumlar meydana getirdikleri için tam bir
göçebe hayat tarzı içerisinde bulunmamışlardır. Bölgedeki Yörüklerin büyük bir bölümü
ziraatın ağırlık kazandığı küçük yerleşim birimlerini kurarak buralara adlarını
vermişlerdir. Batı Anadolu Yörükleri arasında bulunan Saruhan Yörükleri de hem
kalabalık nüfusları hem de dağıldıkları sahanın genişliği ile önemli bir yere sahip
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olmuşlardır. Bu cümleden olarak, bu çalışmanın amacı Saruhan Sancağı Yörüklerinin
dağıldıkları sahaları, idari, mali ve nüfus yapılarını ortaya koymaktır.
16-17. YÜZYILLARDA SARUHAN SANCAĞI’NIN AKHISAR KAZASININ
SOSYO-EKONOMIK TARIHINE DAIR BAZI TESPITLER
Prof. Dr. İsmail ÖZÇELIK
Osmanlı İmparatorluğu’nda temel idarî birim sancaktır. Sancaklar, Osmanlı idarî
yapılanmasında, devletin temel yapısını teşkil etmekteydi. Sancak, aynı bayrak altında
savaşa giden mıntıkayı ifade etmesinden dolayı askerî bir anlamı ihtiva etmenin yanı
sıra coğrafî ve idarî bakımından muayyen bir bölgeyi de ifade etmektedir. Yerleşim
birimi olan sancaklarda timar sistemini benimsetmek, reâyanın toprak tasarrufunu
belirlemek ve vergi gelirlerini ortaya çıkarmak gibi amaçlarla tahrir (sayım) işlemleri
yapılmıştır. Zira bu tahrirler sonucu düzenlenen kanunnameler de genellikle sancaklara
özgüdür. Bu kayıtlara istinaden mevcut sancakların demografik, toplumsal, ekonomik
ve idari yapıları ile çeşitli sosyal kurumlar hakkında geniş malumat elde edilmektedir.
Örneğin, 16. Yüzyıl kayıtlarından sancağın Akhisar Kazası’nın sosyal dokusu (aşiret,
oymak, cemaat), dinî müesseseler (cami, mescit, tekke ve zaviye gibi kurumlar), vakıf
müesseseleri ve varsa diğer hayır kurumları ele alınacaktır. Bu bağlamda
değerlendirildiğinde, çalışmamızın konusunu teşkil eden Saruhan Sancağı ve
kazalarının 16-17. yüzyıllardaki sosyo-ekonomik yapısı ve idarî tarihi önem arz
etmektedir. Bu çalışma, söz konusu olan tahrir defterlerindeki kayıtlar ve Saruhan
sancak kanunnamesindeki verilerden hareketle, Saruhan Sancağı’nın Akhisar
Kazası’nın16-17. yüzyıllardaki bir portresini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
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OSMANLI’DA İLK KAPITÜLASYON: MANISA ŞAP TEKELI
Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR –YL. Öğr. Burak SARI –
Arş. Gör. Osman GÜLDEN
Kapitülasyon, genel olarak, yabancı unsurlara bu hakları veren ülkelerin iktisadi
ve siyasi hayatına olumsuz yansımaları olan bir kavramdır. Bununla birlikte,
kapitülasyonların veriliş amaçları birden çok ve bazen güçlü olmanın bir gereğidir.
Osmanlı İmparatorluğu, klasik döneminde verilen kapitülasyonların neredeyse tamamı
Osmanlı’nın gücü ve diğer politik ve ekonomik amaçlarının temsilcisidir. Türk maliye
ve tarih alan yazınlarında kapitülasyonların ilk defa Sultan I. Süleyman (Kanuni)
tarafından, Fransızlara verildiği iddia edilmektedir. Ancak, kapitülasyon ve imtiyaz
olarak tanımlanabilecek ilk anlaşma Kanuni devrinde, Kanuni ile Fransızla arasında
yapılan anlaşma değildir. Osmanlı’nın ilk kapitülasyonu Sultan Orhan döneminde,
Manisa bölgesi özelinde, Cenevizlilere verilmiştir. Bu çalışma ile, Cenevizlilere verilen
bu imtiyaz derinlemesine incelenecektir.
OSMANLI DÖNEMI MANISA BOYACI ESNAFI
Yrd. Doç. Dr. Mikail ACIPINAR - Doç. Dr.Özer KÜPELİ
Osmanlı Devleti’nin başlıca endüstri kollarından olan boyama ve dokuma sanayii
imparatorluğun belli başlı bölgelerinde gelişme göstermiştir. Özellikle tekstil sektörüyle
doğrudan ilişkisi bulunan boyahaneler veya boyacı dükkânları Osmanlıların birçok
şehrinde faaliyet göstermekteydi. Öteden beri bitkilerin bölgelere göre değişen çeşitliliği
ve yoğunluğu Osmanlı boyahaneleri veya boyacı dükkânlarının işlevi ve niteliği
üzerinde belirleyici olmuştur. Osmanlı dönemi boyacı esnafının faaliyet gösterdiği
önemli merkezlerden biri de Manisa şehridir. Şehrin debbağlar ve bezzazlarla birlikte
göze çarpan bir başka esnaf teşkilatı da boyacılardır. Boyahaneleriyle ön plana çıkan
İzmir’den farklı olarak, yalnızca tek bir boyahaneye sahip olduğu anlaşılan Manisa’da
boyama faaliyetleri daha ziyade belli başlı sokaklarla çarşılarda toplanan ve kırmızı ile
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mavi başta olmak üzere çeşitli renklerde uzmanlaşan boyacılar tarafından icra
edilmekteydi. Bu bildiri, Osmanlılar döneminde çeşitli kumaşlar ve iplik boyacılığı
açısından dikkate değer bir ihtisaslaşma gösteren Manisa boyacı esnafı ve
boyahanesinin işleyişi, statüsü ve boyama faaliyetlerini bir kısım Osmanlı arşiv
belgeleri ve özellikle Manisa Şer’iyye Sicillerinden hareketle ortaya koymayı
amaçlamaktadır.
16. YÜZYILDA MANISA’DA TÜKETILEN BAZI GIDA MADDELERININ
FIYATLARI
Doç. Dr.Ümit EKIN - Yrd. Doç. Dr Tufan TURAN
20. yüzyılın ilk yarısında Earl Hamilton’un başlattığı Fiyat Devrimi tartışmaları
Türkiye’de de ilgi görmüş ve gıda, mal ve hizmet fiyatlarının belirlenmesi için çeşitli
araştırmalar yapılmıştır. Ömer Lütfi Barkan, Halil Sahillioğlu, Mübahat S. Kütükoğlu
ve Şevket Pamuk’un çalışmaları bu konudaki en geniş kapsamlı çalışmalar arasında
kabul edilmektedir.
İzleyen yıllarda başka araştırmacılar tarafından daha küçük ölçekli ve yerel
düzeyde incelemelerin ortaya konulduğu görülmektedir. Bu araştırmada Batı
Anadolu’nun önemli bir ticaret ve üretim merkezi olan Manisa’da tüketilen buğday, un,
bakliyat, et ve et ürünleri, sebze ve meyve gibi bazı gıda maddelerinin fiyatları tespit
edilecektir. Bu amaçla Manisa’ya ait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 15 numaralı
şer’iyye sicilleri kullanılacaktır. Şer’iyye sicillerinde yer alan narh defterleri ile tereke
defterleri çalışmamızın temelini oluşturmaktadır. Bilindiği üzere narh, mal ve hizmet
fiyatlarının esnaf örgütlerinin görüşü alınarak devlet tarafından belirlenen üst sınırını
ifade etmektedir. Narh, mevsimlere göre olağan zamanlarda yapıldığı gibi, savaş, kıtlık,
devalüasyon ve doğal afetler vuku bulduğunda da yapılırdı. Hangi ürüne narh veriliyorsa
ilgili esnaf grubunun kethüda ve yiğitbaşılarına danışılır ve piyasa şartları da hesaba
katılarak fiyat bu doğrultuda belirlenirdi. Narh listelerinden çeşitli gıda, mal ve eşya
fiyatlarının öğrenilebilmesi mümkündür. Bu defterler aynı zamanda Osmanlı
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toplumunun beslenme kültürü hakkında da bilgi veren çok değerli kaynaklardır.
Toplumun hangi dönemlerde hangi gıda maddelerini tükettiğini anlamanın yanı sıra
ürün farklılıklarını gözlemenin yolu da bu defterleri incelemekten geçmektedir. Tereke
defterleri ise ölen kişilerin varislerine bıraktıkları her türlü mal, eşya ve diğer servet
kalemlerinin ayrıntılı dökümünü içermektedir. Bu niteliğinden ötürü tereke
defterlerinde rastlanan çeşitli gıda maddelerinin fiyatları ile narh defterlerini mukayese
yapma olanağı sunmakta, özellikle narh defterlerinin bulunmadığı dönemlerde
aydınlatıcı bilgiler sunmaktadır.
MÜZELER VE TARIHI MEKANLARDA MANISA‘NIN TARIHI VE
KÜLTÜRÜNÜN ÖĞRETIMI
Doç. Dr. Erkan DİNÇ – Öğrt. Servet ÜZTEMUR
Ülkemizde tarih eğitimi, kültür aktarımı ve vatandaşlık eğitimi ilköğretim
düzeyinde sosyal bilgiler dersi aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu dersin öğretim
programı dünya ve ülke tarihinin ana hatlarının yanı sıra önerilen çeşitli konu ve
yöntemler bağlamında yerel tarih ile toplumsal kültürün zaman içerisinde geçirdiği
değişimlerin öğretilmesini de kapsamaktadır. Müze ve tarihi mekânlar ise tarihi ve
kültürel konuların öğretimi için önemli bir potansiyel arz etmektedir. Bu araştırmanın
amacı, ortaokul 7. sınıf sosyal bilgiler dersi kapsamında müze ve tarihi mekânlardan
etkili olarak yararlanmaya yönelik öğretim etkinlikleri hazırlayarak bu etkinlikleri
uygulamak ve etkinliklerin öğretme-öğrenme süreçlerinin verimliliğini artırmada ne
derece faydalı olduğunu belirlemektir. Araştırmanın odak noktası; öğretmenlerin
kendileri dışındaki uzmanlara ihtiyaç duymadan bulundukları yerdeki müzeleri ve tarihi
mekânları birer eğitim ortamına çevirebilmeleri için gerekli olan etkinlikleri
hazırlayarak onlara sunmaktır. Öğrencilerini müzelere götüren öğretmenlerimizin çoğu
müzede nasıl bir öğretim vereceğini tam anlamıyla bilmemektedir. Bu durum,
öğrencilerde kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesine engel olmakta ve öğrencinin zihninde
müze ve tarihi mekân ziyaretleri okul dışına yapılan sıradan bir gezi olarak kalmaktadır.
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Hâlbuki dokunarak, hissederek, çizerek, yaratıcı drama ve oyunlarla öğrenen bir
öğrenci müzede yaşadığı anları büyük ihtimalle unutmayacaktır. Araştırma kapsamında
hazırlanan toplam 35 etkinlik Manisa’daki dokuz ayrı mekânda (Manisa Müzesi, Hafsa
Sultan Daruşşifası ve Tıp Tarihi Müzesi, Sultaniye Külliyesi, Muradiye Camisi, Ulu
Cami, Tarihi Kula Evleri, Sard Antik Kenti, Keskinoğlu Klasik Araç Müzesi, Ravika
Köyü Müzesi) uygulanmıştır. Bu etkinlikler aracılığıyla öğrencilerin söz konusu
mekânların geçmişine ve dolayısıyla Manisa tarihine dair bilgi edinmelerinin yanı sıra
tarih ve kültür ile müzeler ve tarihi mekanlara dair ilgi, merak ve farkındalıklarının
artırılmasına ve çeşitli tarihsel ve sosyal becerilerinin geliştirilmesine katkıda
bulunulması amaçlanmıştır. Araştırma sonuçları; öğrencilerin müze ve tarihi mekânlar
ile Manisa’nın tarihi ve kültürel özellikleri hakkındaki algı ve farkındalıklarının
geliştiğini, çeşitli beceriler kazandıklarını ve sosyal bilgiler dersiyle ilgili olumlu
tutumlar geliştirdiklerini ortaya koymuştur.
27 MAYIS 1960 SONRASI MANISA’NIN KADIN MILLETVEKILI;
ZEHRA NERIMAN AĞAOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Nilgün Nurhan KARA
Osmanlı Devleti’nin son döneminde kadınlarla ilgili süregelen birtakım
gelişmeler mevcut olsa da kadınların siyasal alanda hak talebi Cumhuriyetin kuruluşu
sonrasında gündeme gelmiştir. Kadınlar, Milli Mücadele döneminde de üzerine düşen
fedakârlıkları yerine getirmişlerdir.Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk Kadınlar
Birliği’ninkurulması sonrasında kadınlarla ilgili gündeme gelen konulardan biri de 1927
yılına gelindiğinde kadınların siyasi haklara sahip olması idi.
1914 yılında İzmir’de doğan Zehra Neriman Ağaoğlu da Türk Kadınlar
Birliği’nin yönetiminde görev aldı. Manisa milletvekili veeski bakan Samet
Ağaoğlu’nun eşi olup, 27 Mayıs 1960 sonrasında eşinin tutuklanması üzerine, (19611965) ve 2. dönem (1965-1969) Adalet Partisi’nden Manisa milletvekili seçildi.
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31.7.1969’da Adalet Partisi’nden ve milletvekilliğinden istifa etti. Demokratik Parti’nin
kurucuları arasında yer aldı (1970).
Çalışmamızın amacı; 27 Mayıs 1960 sonrasında tutuklanmış bir milletvekilinin
eşi olan ve Manisailinden Adalet Partisi’nden milletvekili seçilen Zehra Neriman
Ağaoğlu’nun siyasi hayatımızdaki yeri; arşiv kaynakları, hatıra ve dönem ile ilgili diğer
kaynaklardan faydalanmak suretiyle ele alınacaktır.
MANISA MILLETVEKILI HURREM KUBAT’IN TÜRK SIYASI
YAŞAMINDAKI YERI
Yrd.Doç.Dr. Türkan BAŞYIĞIT
Hurrem Kubat 1911 yılında Turgutlu'da doğdu. 1932 yılında Galatasaray
Lisesi'nden, 1935 yılında da Mülkiye'den mezun oldu. Askerlik görevinden sonra
1937'de açılan sınavı kazanıp Maliye Müfettiş Muavinliğine atandı. 1940'da ehliyet
sınavını vererek 4. sınıf Maliye Müfettişliğine terfi etti. 1943'de müfettişlikten ve
memuriyetten istifa ederek ayrıldı. İzmir'de ticaret hayatına atıldı.
1950'de İzmir'de "Demokrat İzmir' ve "Ege Ekspres' gazeteleri başyazarlığına
başladı. 1956'dan 1960'a kadar İstanbul'da Tan, Yeni İstanbul, Yeni Gazete; Ankara'da
Ankara Telgraf gazetelerinde yazarlık ve Anadolu Ajansı'nın İzmir Şube Başkanlığını
yaptı.
Ayrıca 1951'den 1955'e kadar İzmir Belediye Meclisi Üyeliğinde, 1955'den
1962'ye kadar da İzmir Ziraat Odası Başkanlığında bulundu. 1960'da Adalet Partisi
kurucuları arasına katıldı. 1961'de Manisa milletvekili seçildi. 1962'den 1965'e kadar
Avrupa Konsey'inde Türkiye'yi temsil etti. 1965'te milletvekilliği sona erdi. Hurrem
Kubat 28 Mayıs 1994'te vefat etti.
Bu çalışmanın amacı, Manisa ilinin Türk Siyasi hayatına kattığı bir değer olan
Hurrem Kubat’ın biyografisi üzerinden hem Türk siyasal yaşamı hem de basın tarihimiz
üzerine çalışma yapacak olan araştırmacılara yeni bilgiler sunabilmektir.
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Çalışmamızın temel kaynağını dönemin basını, hatıratlar, Cumhuriyet Arşivi,
TBMM arşivi ve bilimsel eserler oluşturmaktadır.
II. DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI MANISA’NIN SOSYO-EKONOMIK
DURUMU (1938-1950)
Yrd. Doç. Dr Metin KOPAR
1930’lardan itibaren Avrupa’da güçler dengesinde meydana gelen yeni
gelişmeler, statükocu devletler ile statükonun değişmesini isteyen devletlerarasında
siyasi, ekonomik ve askeri çekişmelere sebep olmuştur. Bu güçler arasında meydana
gelen çatışmalar II. Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açmıştır. Savaş Avrupa da
başlamış, kısa sürede diğer kıtalara, deniz ve deniz aşırı yerlere yayılmıştır.
Almanya’nın 1939 Eylül’ünün başından itibaren Polonya’ya saldırması tüm dünyada
olduğu gibi Türkiye’de endişelere neden olmuştur. Türkiye’nin politikası savaşın
dışında kalmak ve memleketi savaşın yıkıntılarından korumak olmuştur. Dünya
ülkelerinin ekonomilerini ve ilişkilerini derinden etkileyen bu savaşa Türkiye girmese
de pek çok alanda ekonomik ve sosyal sıkıntıları beraberinde getirmiştir. 1930-1938
yılları arasında güçlü bir toparlanma yolundaki ekonomisine büyük darbe vurmuş,
toplumun bütün kesimlerine sirayet eden iktisadi bir buhranı doğurmuştur. Türkiye’de
yeniden yapılanma noktasında önemli kazanımlar sağlayan şehirlerin gelişmesini
önemli ölçüde yavaşlatmıştır. Bu bildiride Manisa ilinin İkinci Dünya Savaşı yılları ve
sonrası sosyo-ekonomik durum hakkında il’de meydana gelen gelişmeleri tespit etmek
amacına yönelik olacaktır.
1566-1567 YILLARINDA MANISA KAZASI‘NDA İŞLENEN SUÇLAR
Yrd.Doç.Dr.Muhammed YAZICI
Toplumların iç yapıları incelendiğinde hemen hemen bütün toplumlarda kamu
düzenini ihlal eden suçlar ve suç eğilimleri görülür. Suç oranları ve nitelikleri toplumdan
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topluma değişkenlik gösterir. Zaman faktörü, hukuki yapılanma ve dünya görüşü gibi
etkenler nedeniyle bir toplumda suç olarak kabul edilen filler başka bir toplumda suç
olarak görülmeyebilir. Geçmiş toplumların düzenini bozan unsurlar ve devletlerin bu
konuda aldığı tedbirlerin incelenmesi, günümüzün düzen ve güvenlik sorunlarına yeni
çözümler üretilmesine katkı sağlaması bakımından önem arz etmektedir. Bu bağlamda
çalışmanın konusunu, 1566-67 yıllarında Manisa şehrinde işlenen suçların nitelik ve
nicelik

bakımından

değerlendirilmesi

oluşturmaktadır.

Çalışmada,

suçluların

kovuşturulması ve cezalandırılması süreçlerine, merkezi devletin kamu düzeninin
sağlanması hususunda aldığı tedbirlere de değinilecektir. Çalışmanın ana kaynağını
Manisa Kazasına ait 8 Nolu Şer’iye Sicili oluşturmaktadır. Ayrıca Osmanlı merkezi
yönetimine ait bir kaynak grubu olan Mühimme Defterleri de inceleme kapsamındadır.
18. YÜZYILIN BAŞLARINDA MANISALILARIN TAŞINMAZ MALLARI VE
DÜŞÜNDÜRDÜKLERI
Yrd. Doç.Dr. Gülser OĞUZ
Sosyo-ekonomik tarih alanında toplum ve ekonomiye dair pek çok çalışma
yapılmıştır. Bu çalışmalarda osmanlı toplumu ve ekonomisi farklı açılardan ele
alınmaktadır. Osmanlı ekonomisi büyük oranda tarıma dayanmaktadır. Bunun yanında
ticaret de hiç de azımsanamayacak bir öneme sahiptir. Bu bakımdan ticaret ve üretim
yapılan dükkan, han gibi taşınmazlar, miri arazini dışında tarımsal faaliyetler yapılan
şahsa ait topraklar büyük önem taşımaktadır. Bunun yanında barınma ihtiyaclı yapılar,
değirmen, hamam gibi diğer yapıların tespiti de önemlidir. Burada toplum için önemli
olan bu taşınmaz malların sahiplerinin kimler olduğu, ne tarz taşınmaz mallarda
yoğunlaşmanın olduğu çalışmanın odağını oluşturacaktır. Bu sayede ayrıca taşınmaz
malların değerleriyle ilgili olduğu kadar, ne tarz üretim faaliyetlerinin olduğu hakkında
da fikir sahibi olunacaktır.
Bu çalışmanın yapılabilmesi için 171 numaralı Manisa Şeriye sicilinin içindeki
tereke kayıtları kullanılacaktır. Tereke kayıtları ölen bir kişinin geride bıraktığı bütün
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mal varlığını ihtiva etmektedir. dolayısıyla tereke kayıtlarının içinde yukarıda bahsi
geçen taşınmaz mallar fiyatlarıyla beraber kaydedilmektedir. Bu bilgiler aracılığı ile
aynı zamanda servet edinimi ve taşınmaz mallar arasında belirli bir ilişkinin olup
olmasığı da sorgulanabilir. Yapılan bu çalışma sayesinde 18. Yüzyılın başında
Manisa‘nın sosyo-ekenemik tarihine dair katkıda bulunulacaktır.
18. YÜZYILIN İLK YARISINDA SARUHAN SANCAĞI’NDAKI BAZI
MUKATAALARIN MALIKÂNE OLARAK SATILMASI
Arş. Gör.Hakan DOĞAN
XVII. yüzyıl boyunca meydana gelen siyasî, idarî, toplumsal ve malî gelişmeler
Osmanlı maliyesinde malikâne sistemine geçişin zeminini hazırlamıştı. 1695 yılında
Osmanlılar, malî darboğazı aşmak ve artan nakit ihtiyacını karşılamak için,
mukataaların üç yıllığına iltizama verilmesi uygulamasından vazgeçerek bu mukataaları
kayd-ı hayat (ömür boyu) şartıyla satma yoluna gitmişti. Malikâne adı verilen bu yeni
sistem bir çeşit özelleştirme anlamına geliyordu. Osmanlı idari taksimatında merkezi
Kütahya olan Anadolu Eyaleti içerisinde yer alan Saruhan Sancağı da malikâne
sisteminin uygulandığı ilk sancaklardandı. Çalışmamızda, Saruhan Sancağı’nda
bulunan malikâne-mukataaların tespitinde Divan-ı Hümayun Nişan Kalemi Defterleri
ve Malikâne Mukataa Defterleri kullanılmıştır. Bu defterlerdeki verilerden hareketle,
XVIII. yüzyılın ilk yarısında Saruhan Sancağı’na bağlı nahiye, köy ve mezralardaki bazı
mukataaların çeşitleri, bunların satışından merkezî hazineye sağlanan katkılar, malikâne
mukataaların vergi muhtevaları, muacceleleri ve malikâne sahiplerinin kimlikleri tespit
edilmiştir.
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MANISA’DA BIR KÜLTÜR MIRASI OLARAK AHILIK VE SOSYAL
BÜTÜNLEŞME
Dokt. Öğr. Abülhakim Bahadir DARI – Doç.Dr. Emel POYRAZ
Toplum ortak değerler etrafında bir bütün haline gelmiş bireyleri ifade
etmektedir. Bu sebeple farklı bireylerin bir bütün olarak toplumsal yapıyı meydana
getirmeleri ancak ortak değerler ve ortak gayeler ile mümkün olacaktır. Bu açıdan Ahilik
kurumu toplumsal yapı içerisinde inşa etmiş olduğu toplumsal değer ve normlar
sayesinde farklı kültürlere ve özelliklere sahip bireylerin toplumla bütünleşmesine katkı
sağlamıştır. Öyle ki Ahilik kurumunun yüzyıllar öncesinde inşa etmiş olduğu değerler
sistemi günümüzde dahi birçok bölgede ve Manisa bölgesinde varlığını korumakta ve
güçlü bir toplumsal bütünlüğün inşa edilmesine katkı sağlamaktadır.
Giriş: Ahilik kurumu Anadolu’da yüzyıllar boyunca varlığını sürdürmüş ve Türk
sosyal hayatında derin izler bırakmış önemli bir meslek örgütlenmesi, fonksiyonel bir
sivil toplum kuruluşu olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki bu özelliği ile günümüz
sivil toplum örgütlerinden çok daha farklı bir görünüme sahip olan Ahilik kurumu; belli
bir alan, belli bir konu veya belli bir grup ile kendini sınırlandırmamış aksine dini,
ekonomik, ahlaki, kültürel ve mesleki birçok alanda genç, yaşlı, kadın, erkek ayrımı
yapmaksızın toplumsal hayatın tamamını içerisine alan işlevsel bir teşkilatlanma olarak
faaliyet göstermiştir. Nitekim çok yönlü bir teşkilatlanma olan Ahilik kurumu
Anadolu’nun en ücra köşelerine kadar teşkilatlanmış olan Ahi zaviyelerinde mesleki
eğitim, kültürel eğitim, dini eğitim ve ahlaki eğitim bir bütün olarak sunmuştur. Bu
sayede Ahilik yalnızca meslek hayatını düzenlemenin ötesinde sosyal hayatın tamamını
düzenleyen işlevsel bir kurum olarak ortaya çıkmaktadır. Öyle ki günümüzde Ahilik
kurumu her ne kadar kurumsal varlığını yitirmiş olsa da toplumsal hayatı düzenleyen
sosyal ahlak ve meslek ahlakı normları Anadolu’nun birçok bölgesinde halen varlığını
sürdürmektedir. Özellikle Manisa bölgesinde uzun yıllar varlığını sürdürmüş olan
Ahilik kurumunun inşa etmiş olduğu değerler bir kültür mirası olarak yaşamını
sürdürmeye devam etmektedir. Bu bağlamda Ahilik kurumu inşa etmiş olduğu ortak
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değerler ve normlar vasıtasıyla kurulduğu tüm şehirler kasabalar gibi Manisa bölgesinde
de toplumsal bütünleşmenin tesis edilmesine katkı sağlayan önemli bir kültür mirası
karşımıza çıkmaktadır.
Amaç: Bu araştırma uzun yıllar Ahilik kültürü ile yoğrulan Manisa’da bir kültür
mirası olarak Ahilik geleneklerinin ve değerlerinin sosyal bütünleşmenin tesis
edilmesine ne tür katkılar sağladığını ortaya koyabilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Kapsam: Yapılan bu araştırma zengin kültür mirasına sahip olan Manisa
bölgesinde ki önemli miraslardan biri olarak Ahilik ve sosyal bütünleşmeye olan
katkısını kapsamaktadır.
Sınırlıklar: Araştırmanın ciddi bir zaman alması ve ekonomik harcama
gerektirmesi tüm araştırmalarda olduğu gibi bu araştırmada önemli bir sınırlılık
oluşturmaktadır.
Yöntem: Araştırmamız da dökümantasyon yöntemi kullanılmıştır.
Bulgular: Ahilik kurumu Anadolu’nun en ücra köşelerine kadar kurmuş olduğu
mükemmel teşkilatlanmaları ile Anadolu coğrafyasının her bir köşesinde ahlak,
yardımlaşma ve kalite sisteminin inşa edilmesine katkı sağlamıştır. Öyle ki toplumsal
yapı içerisinde inşa etmiş olduğu bu sistem sayesinde toplumun ortak değerler ve
normlar etrafında bir bütün olmalarına katkı sağlamıştır. Bu açıdan Manisa bölgesinde
önemli bir kültür mirası olarak karşımıza çıkan Ahilik kurumu kurulmuş olduğu tüm
bölgeler gibi Manisa bölgesinde de bir ahlak, yardımlaşma ve kalite sistemi inşa ederek
hem bir dayanışma kültürü inşa etmiş hem de ortak değerler etrafında bütünleşmenin
tesis edilmesine katkı sağlamıştır.
Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. Emel POYRAZ tarafından danışmanlığı
yapılan Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Bölümü “Sosyal
Bilimler Enstitüsü”nde yapılmış/yayınlanmış Abdülhakim Bahadır DARI’Nın “Sosyal
Bütünleşme Aracı Olarak Ahilik” Konu Başlıklı, Doktora Tez çalışmasından
türetilmiştir.
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18. YÜZYILDA MANİSALI BİR ASİLZADE:
SELENTİLİ-ZADE İBRAHİM EFENDİ
Prof. Dr. Temel ÖZTÜRK
18. yüzyıl kendi konjonktüründe Osmanlı toplum yapısında farklı zümrelerin
ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bunların tespiti doğal olarak fertlerin mal
varlıkları üzerinde yapılan incelemelerle ortaya konulmaktadır. Kültürel ve sosyoekonomik izleri taşıyan bu incelemeler kuşkusuz kişilerin terekeleri üzerinden bir
değerlendirmeyi işaret etmektedir. Bu bildiriye konu olan Selentili-zade İbrahim
Efendi’nin terekesi de nakit, eşya ve gayr-i menkulleriyle dikkat çekçidir. Bilindiği
üzere tereke diğer adıyla muhallefat, ölenin eşyalarının kadı gözetiminde tek tek fiyat
ve adediyle birlikte kaleme alındığı kayıttır. Bu kayıtlar bazı şehirlerde kadıların tuttuğu
sicillere bazılarında da özel defterlere kaydedilirdi. İbrahim Efendi’nin terekesi ise
Manisa Kadı Sicilinde yer almaktadır. Tereke kayıtları toplumun her katmanındaki
insanların tercihleri ve yaşam biçimleri hakkında bilgiler sunmaktadır. Böylece tereke
çalışmaları sadece iktisadî, sosyal ve kültürel tarihimize değil, biyografi araştırmalarına
da katkılar sağlamaktadır. Bu noktada tereke ölen kişilerin medenî halleri ve aile yapıları
yanında hayat seviyeleri ve sosyal yönleri hakkında da bilgiler sunmaktadır. Yani
dönem içerisinde İbrahim Efendi’nin terekesi üzerinden onun ekonomik ve sosyal
durumu yanında kullandığı eşyalar ve giyim-kuşamı hakkında da bilgiler
edinebilmekteyiz.
MANISA’DA OSMANLIDAN CUMHURIYETE TEVARÜS EDEN
MESLEKLER, ESNAF VE TÜCCAR AILELER
Prof Dr. Zeynel ÖZLÜ
Bir senelik olayları göstermek üzere hazırlanan eserler olan salnameler, sene
anlamına gelen “sal” ile mektup, kitap anlamındaki “name” kelimelerinin
birleşmesinden oluşmuştur. İbrahim Halet Bey tarafından “Fihrist-i Vilayet-i Haleb”
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adlı eserin yayınlanması ile başlayan “Vilayet Salnamesi” geleneğiyle hazırlanan
salnameler, ilgili vilayetin tarihçesi, coğrafi yapısı, demografik durumu, yönetim
birimleri, sosyo-ekonomik yapısı, eğitim faaliyetleri, hastane, kütüphane, cami vb.
sosyal yapılarına dair bilgiler içermektedir. Vilayet salnamelerinin yanı sıra bir kentin
teşkilat yapısı, siyasi ve iktisadi hayatı hakkında bilgi veren Ticaret Salnameleri de bu
yıllıklar içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu kayıtlar, içerdiği bilgiler ve sayfaların
arasına serpiştirilen şirket ilanları, fotoğraf ve haritalar ile, ilgili dönemin ekonomik,
sosyal ve kültürel yaşamına ışık tutmaktadır. Bu bağlamda çalışmamızda orijinal
kayıtlar çerçevesinde Manisa ilinin sosyo-ekonomik durumuna dair değerlendirmelerde
bulunulacaktır. Bu kayıtlarda, ilgili yıllarda gerek Türkiye’ye iş veya ziyaret amacı ile
gelen yabancılar gerekse de Türk tüccar veya ziyaretçiler için Manisa’da yer alan banka,
otel, lokanta gibi muhtelif iş yerlerinin yanı sıra, hastane ve eczane gibi sağlık kurumları,
mektep ve mabetler yine hırdavat, kereste, manifatura, mensucat, ulaştırma ve
değirmencilik gibi sektörlerde öne çıkmış esnaf ve tüccarların isim ve adresleri hakkında
ayrıntılı bilgi verilmektedir. Bu kayıtlardan yola çıkarak Manisa’nın çevre şehirlere olan
konumu, sosyo-kültürel hayatı, nüfusu, üretim faaliyetleri, ticaret türleri, ticareti
uhdesine alan Müslim ve gayri Müslim esnaf vb. konular hakkında bir değerlendirme
yapmak mümkün olacaktır. Bu kayıtlardan Manisa’daki esnaflardan bazılarının Girit
Adası ve bazı Balkan şehirlerinden Manisa’ya göç ettikleri anlaşılmaktadır. Göç edilen
bu yerler; Girit Adası, Üsküp, Filibe, Pirizren, Piriştine, Nevrekop, Bosna, Siroz,
Selanik, Radovişte, Koçene (Koçana) ve Drama kentleridir. Cumhuriyetin kuruluş
yıllarında Manisalı esnaflar arasında azda olsa Yahudi cemaatine mensup esnaflarında
bulunduğu görülmektedir.
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MANİSA YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ’NDE VAKF EDİLMİŞ ÖZELLİKLİ
BAZI YAZMA ESERLER
Yrd.Doç.Dr.Gül GÜNEY
Şehzadeler şehri olan Manisa tarihte maddi ve manevi pek çok zengin kültürel
değerlere sahip olmuştur. Bu değerler arasında Manisa ve çevresinden temin edilmiş
yazma eserler başta gelir. Bu eserler merkezde şahıs, cami, mescid, medrese gibi
yapılardan, Akhisar, Kırkağaç, Soma, Gördes, Demirci gibi de çevre ilçelerden
toplanmıştır. Bugün söz konusu yazma eserler Manisa Yazma Eserler Kütüphanesi’nde
saklanmaktadır. Kütüphanede yaklaşık 8bin 249 adet Cd. ve DVD aktarılmış yazma
eser bulunmaktadır. Harf devriminden önce basılmış matbu eserlerle birlikte yaklaşık
14850 adet kitap vardır. Zengin koleksiyona sahip kütüphane tıp, edebiyat, astroloji, dini
bilimler, tasavvuf, fıkıh, kelam gibi pek çok konuda yazma eseri bünyesinde
barındırmaktadır.
Vakf etme geleneği İslam medeniyetinde 13.yüzyıldan başlayarak 19.yüzyıla
kadar devam eder. Bu gelenek maddi kültür ürünlerimizden olan yazma eserlerimiz için
de geçerli olmaktadır. Tarih boyunca hükümdarlar, önemli şahıslar ve halk tarafından
pek çok kitap vakf edilerek çeşitli kütüphaneler kurulmuş bu kütüphanelerin vakfiyeleri
oluşturulmuştur. Vakf edilmiş matbu ve yazma eserlerimiz bugün pek çok kütüphanede
koruma altındadır. Bu kütüphanelerimizden biri de Manisa Yazma Eser Kütüphanesidir.
Kütüphanede Osmanlı sultanları, şehzadeleri ve döneminin önemli şahısları tarafından
vakf edilmiş pek çok yazma eser yer alır. Bu eserlerin muhteviyatı kadar kitap sanatları
açısından estetik değerleri de yüksektir.
Bildiride hat, tezhip ve cilt sanatının nadide örneklerine sahip bu yazma
eserlerden bazıları seçilip kimlikleri ortaya konularak kitap sanatları açısından
değerlendirilmesi yapılacaktır.
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ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA AİLE TARİHLERİNİN
ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: MANİSA ÖRNEĞİ
Dr.İsmail OĞUZ
Günümüzde şehir tarihi çalışmaları giderek artan bir şekilde önem
kazanmaktadır. Şehir tarihi çalışmalarını siyasi tarih ile sınırlandırmamak gerekir. Bir
şehrin tarihi denilince, o şehre hâkim olanların kendisine ve halkına katkılarını,
hizmetlerini anlamak gerekir. Halka hizmet de ona bir şeyler sunmak demektir. Tarih
araştırmalarında anlama, yorumlama ve yeniden inşa yaklaşımı çerçevesinde yerel tarih
çalışmaları, sözlü tarih çalışmaları ve aile tarihi araştırmaları önem arz etmektedir.
Çalışmamızda şehir tarihinin aydınlatılması, bilinmeyen yönlerinin ortaya
konması, kişilerin hayatı ve bıraktıkları etkiler ile şehir tarihi ilişkisi üzerinde durmak;
geleceğin inşasında geçmişin verilerine, şahsiyetlerine ve onların yaptıklarına yer
vererek katkı sunmak amaçlanmaktadır. Şehirler değerleriyle anlam kazanır. Bu
bağlamda 20.yüzyılda Manisa şehri üzerinde siyasi, sosyal, ekonomik vb. alanlarda iz
bırakmış, aile kökenlerinde Demirci bağlantısı bulunan bazı şahsiyetler ele alınıp
incelenecektir. Yöntem olarak aile tarihi çalışması, sözlü tarih çalışması, yerel tarih
çalışması, arşiv çalışması kullanılmıştır.
KARAOSMANOĞLU YETIM AHMED AĞA'NIN MUHALLEFATI ÜZERINE
BIR DEĞERLENDIRME
Doç. Dr. Ünal TAŞKIN
Muhallefat veya Tereke kayıtları ölen kişilerin menkûl ve gayrimenkûllerini
içerir. Dolayısıyla bu kayıtlar sosyal ve ekonomik tarih açısından önemlidir. Manisa’nın
varlıklı kişilerinden biri olan Karaosmanoğlu Yetim Ahmed Ağa’nın muhallefat
kayıtları, XIX. yüzyılda yaşayan bir ayanın ev ve sosyal hayatı hakkında bilgiler
sunmaktadır. Bu çalışmada, Yetim Ahmed Ağa’nın muhallefatı hakkında bilgi
verilecektir.
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SUFİ HEKİM TERKİBİNDEN MESİR TERKİBİNE MERKEZ EFENDİ
Tabip Yarbay Bahadır TAŞÇIKAN
İstanbul’un fethinden sonraki ilk Halvetî tekkesi şeyhi Sümbül efendinin; “Hamd
olsun yüce Allah’a ki, senin iç gözlerine ilahi hikmet sürmesini çekmiş” dediği Merkez
efendi, uzun ismiyle; Musa bin Mustafa bin Kılıç bey bin Haydar’ın lakabı
“Muslihiddin”dir. 860-65/1460-65 yıllarında doğduğu tahmin edilmektedir. Doğum
yeri, Denizli’nin Sarımahmutlu köyüdür. İlk tahsilini İstanbul’da Hızır Beyzade Ahmed
paşadan görür. Bir rü’yâ sonucunda, Musa Muslihiddin efendi, Sümbül efendiye intisap
eder. Merkez efendinin Aksaray’da faaliyette bulunduğu dönemde, Kanuni Sultan
Süleyman’ın annesi Hafsa sultan Manisa’da bir külliye inşa ettirir ve Sümbül efendiye
başvurarak buranın zaviyesinde çalışmak üzere bir halifesini göndermesini ister.
Sümbül efendi bu vazife için Merkez efendiyi münasip görür ve Manisa’ya gönderir.
Merkez efendinin Manisa’da bulunduğu sıralarda, hastalanıp ölüm döşeğine
düşen Sümbül efendi, Kocamustafapaşa dergahında 33 yıl şeyhlik yaptıktan sonra
Muharrem 936/Eylül 1529 tarihinde bir pazartesi gecesi Hakka yürür. Merkez efendi,
şeyhinin vefatının sabahında İstanbul’a gelir ve Kocamustafapaşa dergahına gider,
halife ve müridler kendisine intisap ederek göreve başlar.
Şahsiyeti, sûfi-yâne yaşayışı, dini ve tasavvufi ilimlerdeki vukufu ile devrin
meşhur mutasavvıflarından biri olan ve ömrünü; ibadet, zikir, irşad ve hasenatla geçiren
Merkez Musa Muslihiddin efendi, Kocamustafapaşa dergahında 23 yıl şeyhlik yaptıktan
sonra, 959/1552 yılında 92-97 yaşlarında vefat eder. Merkez efendi Manisa’da
bulunduğu dönemde, “mesir” ismi verilen şifalı bir macun terkip ettiği ve her yıl
nevruzda Sultan cami kubbelerinden halka saçılmasını istediği bilinmektedir.
Mesir macununun; her derde deva olduğu, ne niyetle yenirse öyle etki
yapacağına, ruh hastalıklarına, ağır hastalıklara iyi geldiğine inanılır. Bunun yanında
zayıf çocukları kuvvetlendireceğine, gelinlik çağındaki kızların o yıl evlenmesini, çocuk
sahibi olmayanların o yıl çocuk sahibi olmasını sağlayacağına, yıl boyunca bütün
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dertlerden ve hastalıklardan, yılan, çiyan, akrep gibi haşeratın sokmasından ve
öldürmesinden koruyacağına, aç karna yenirse daha etkili olacağı kabul edilir.
SARUHAN MUHASSILI GENÇ MEHMED PAŞA’NIN MANİSA’DAKİ
MUHALLEFÂTI
Arş. Gör.Yavuz KISA
Arapça “tahsil edici” anlamına gelen muhassıllık, Osmanlı Devleti’nden önce
Anadolu Selçuklu Devleti’nde mevcuttu. Unvan ve yetkileri dönemlere göre değişen
muhassılların, vergi toplamanın yanı sıra, bazı idari görevleri vardı. Klasik dönemde
genellikle mahalli unsurlardan seçilen muhassıllar, zamanla kendi bölgelerinde nüfuslu
şahıslar haline gelmişler ve idari yetkilerle donatılmışlardır. XVII. Yüzyılın başlarından
itibaren tımar ve zeâmetlerde yapılan değişiklikler sonucunda, Saruhan Sancağı başta
olmak üzere, Anadolu’daki çeşitli sancakların gelirlerini toplamakla görevli memurlar
muhassıl unvanıyla adlandırılmıştır.
Muhallefât, sözlükte “geride kalan, geriye bırakılan” manalarındaki muhallef
kelimesinin çoğuludur. Metrûkât ve tereke (terike) ile eş anlamlı kullanılan muhallefât,
Osmanlı hukuk sistemine göre, ölen kişilerin geride bıraktıkları eşya ve malları
demektir.
Bu bildiride, Aydın ve Saruhan muhassılı iken 10 Ekim 1688 (H.1099) tarihinde
paşalığa yükseltilerek, Saruhan bölgesindeki eşkıyayı teftişe görevlendirilen Genç
Mehmed Paşa’nın Manisa’da bulunan muhallefâtı incelenecektir. Başbakanlık Osmanlı
Arşivi’nde bulunan Manisa Kadı Sicillerine dayanılarak yapılan bu çalışmayla, bir
muhassılın kişisel servet analizinin yanında, giyim-kuşam ve sahip olduğu eşyaların
çeşit ve özellikleri ile muhasssıların toplum içerisindeki konumu ortaya çıkarılmaya
çalışılacaktır.
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SARUHANOĞULLARI BEYLİĞİ DÖNEMİNDE MANİSA’DA ÖNE ÇIKAN
ŞAHSİYETLER
Dr. Fatih SARIKAYA
Selçukluların tarih sahnesinden çekilmesi süreciyle birlikte Anadolu’da yeni
siyasi yapılar olarak beylikler kurulmuştu. Bunlardan biri olan Saruhanoğulları Beyliği
Batı Anadolu’da XIII. yüzyıl sonlarında ve XIV. yüzyılın başlarında Manisa ve civarına
yaptığı seferler ile bölgeyi ele geçirmişti. Saruhanoğulları’nın amacı ele geçirdiği bu
topraklarda kalıcı olmaktı. Manisa’yı merkez olarak kullanan Beylik amacını
gerçekleştirmek için bölgede çeşitli kişileri iskan etmekteydi. Dolayısıyla iskan edilen
bu kişiler bölgenin dini ve sosyal yapısına etki etmekteydiler. Bu çalışmada
Saruhanoğulları Beyliği döneminde Manisa’da iskan olunmuş şahsiyetler ile ilgili
örnekler verilecektir.
EĞITIM YILLIKLARINA GÖRE II. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA
MANISA’DA EĞITIM VE KÜLTÜR HAYATI
Yrd. Doç. Dr. Seher BOYKOY
1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulmasıyla birlikte, ülkede
siyasal ve toplumsal modernizasyon sürecine girilmiştir. Eğitim ve kültür alanındaki
devrimci uygulamalar, bu sürecin en önemli halkasını teşkil etmiştir. Bu uygulamalar,
başkent Ankara ile sınırlı kalmamış; taşra yerleşimlerinde de etkisini göstermiştir. Bu
yerleşimler içerisinde yer alan Manisa şehrinin, Cumhuriyet Türkiyesinde önemli bir
eğitim ve kültür merkezi olduğu görülmektedir.
Mustafa Kemal Atatürk‘ün vefatından sonraki ilk yıllar, II. Dünya Savaşına
tanıklık etmiştir. 1939-1945 sürecine damgasını vuran savaş yılları, başta ekonomi
olmak üzere toplumsal yaşamın her alanını etkilemiştir. Bununla birlikte dönem
içerisinde Maarif Şuraları, ilköğretim alanında özellikle köy öğretmeni yetiştirilmesine
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yönelik resmi uygulamalar, mesleki ve teknik öğretimdeki gelişmeler, yayıncılık
faaliyetleri, eğitim hayatına yönelik düzenlemeler arasında yer almıştır.
Bildirinin amacı, dünya savaşı gibi olağanüstü bir dönemde, eğitim ve kültür
hayatındaki değişimin, Manisa yerelinde tespit edilmesidir. Bu kapsamda Manisa’da
idari taksimat ve demografik yapı, ilköğretim, ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim,
halkevi, okuma odaları ve kütüphaneler gibi örgün-yaygın eğitime yönelik niceliksel ve
niteliksel gelişmeler değerlendirilecektir.
Bildiride temel kaynak olarak, Türkiye İstatistik Kurumunun yayınladığı eğitim
yıllıklarından yararlanılacak; bunun yanında, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi belgeleri,
süreli yayınlar ve tetkik eserler de, bildiri kapsamında kullanılacaktır. Bu suretle, herbir
eğitim öğretim kademesi için ayrı ayrı tablolar ve grafikler oluşturulacak, bu tablo ve
grafikler ile elde edilen veriler üzerinden savaş dönemi boyunca Manisa’da eğitim ve
kültür hayatına yönelik analizler yapılacaktır.
1925-1926 DERS YILINDA MANISA’DA EĞITIM
Dr. Mustafa Serhan YÜCEL - Yrd.Doç.Dr.Taner BILGIN
23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılması ve Milli Mücadelenin sona ermesiyle
birlikte 29 Ekim 1923 tarihinde gerçekleşen Anayasa değişikliği Ankara merkezli yeni
bir devleti ortaya çıkarmıştır. Bu yeni devletin kurucuları ve yöneticileri 624 yıllık
Osmanlı Devletinin son yıllarında var olan eğitim kurumlarından mezun olmuşlar, yeni
cumhuriyete verdikleri renk de doğal olarak Osmanlının izlerini taşımıştır. Kurumların
sürekliliği her alanda olduğu gibi eğitim alanında da kendini göstermiştir. Bununla
birlikte Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim alanında köklü değişiklikler ve dönüşümler
yaşanmıştır. Lozan Antlaşması, Tevhid-i Tedrisat Kanunu gibi hukuksal metinler
Cumhuriyet Türkiyesi eğitiminde önemli köşe taşları niteliğindedir.
1925-1926 Ders Yılında Manisa’da Eğitim başlıklı çalışmamızda Harf
Devriminin yapıldığı 1928 yılı öncesinde Manisa’da eğitimin genel durumu ele
alınmıştır. Manisa ilinde 26 Eylül 1925’te başlayan ve 7 Mayıs 1926’da tamamlanan
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eğitim öğretim yılında Merkez, Demirci, Salihli, Alaşehir, Eşme, Kula, Kırkağaç, Soma,
Akhisar, Gördes ve Kasaba (Turgutlu) ilçelerinde okul, derslik, öğretmen ve öğrenci
sayıları, ilk ve orta öğretim, Maarif teşkilatında görev yapanlar, okul binaları, tesisler,
okul yapıları ve taşınmazları, kütüphaneler, eğitim araç ve gereçleri gibi eğitime ait
konular incelenmiştir.
OSMANLI DÖNEMİ MANİSA SIBYAN MEKTEPLERİ'NİN
DÜNÜ VE BUGÜNÜ
Yrd. Doç. Dr. Elif SÜYÜKMAKAKLI - Arş. Gör. Betül OZAR
Antik çağlarda Sypylos adıyla bilinen dağın kuzey eteklerinde kurulan Manisa
(Magnesia Ad Sipylus), tarihsel süreç içinde yaşamını kesintisiz sürdürebilmiş önemli
kentlerimizden birisidir. Kentin köklü tarihi ve kültürel kodlarını yansıtan mimari mirası
korunmaya değer çok önemli niteliklere sahiptir. Tarihsel süreçte sosyolojik, kültürel ve
teknolojik gelişmelerden etkilenen kentler büyümüş, değişmiş ve dönüşmüşlerdir. Bu
değişimler sonucu tarihi olarak tescillenmiş bazı yapılar özgün fonksiyonlarını
yitirmişlerdir. Bu çalışmada Manisa şehir merkezinde yer alan ve günümüze ulaşan
seçili Sıbyan Mekteplerinin yerleşim, planlama ve konstrüksiyon özelliklerinin
geçmişte ve günümüzde taşıdıkları anlamlar değerlendirilecektir. Kentsel mekanı
tanımlayan bir öğe olarak Sibyan Mekteplerinin sokakla ve onun tanımladığı mekanla
olan diyaloğunu ve bu mekanların geçmişte ve günümüzde toplumsal kavranışını
anlamak çalışmanın bir diğer amacıdır.Çalışmada literatür taraması, haritalar ve görsel
dökümanlar,alanda gözlem, fotoğraflama yöntemleri kullanılarak özgün fonksiyonlarını
yitiren bu yapıların geçmişte ve günümüzde kent ile kurduğu ilişki saptanarak mevcut
duruma yönelik öneriler üretilecektir.
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MANISA HALKEVI VE FAALIYETLERI (1933-1951)
Okt. Veysel HASAR
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra kültür ve eğitim alanında yoğun bir
inkılap süreci başlatılmıştır. Bu noktada 1931 yılı, Türk siyasi ve düşünce tarihi
açısından ciddi bir dönüm noktasıdır. Cumhuriyeti kuran kadro kendi ideolojisini ve
yenileşme hareketlerini halka benimsetebilmek adına dönemin şartları gereğince 1931
yılında Türk Ocakları’nın kapatılmasına karar vermiş ve arkasından 19 Şubat 1932
yılında Halkevleri‘nin açılmasını sağlamıştır. İlk olarak 14 ilde açılan Halkevleri’nin
yıllar içinde sayıları arttırılarak, Türkiye geneline yayılmaya çalışılmıştır. Halkevleri‘ni
açan Cumhuriyet’in yönetici kadrosu gerçekleştirmiş olduğu bu inkılap ile milliyetçi,
medeni, dünyadaki değişim ve dönüşümleri kavrayabilen, ilmi bir zihniyete sahip
kaynaşmış bir kütle oluşturmayı amaçlamıştır.
Manisa il merkezinde 1933 tarihinde açılan ve faaliyetlerine başlayan Manisa
Halkevi başta olmak üzere, Manisa şehrinin çeşitli yerleşim yerlerinde (Kula, Alaşehir,
Akhisar, Salihli, Turgutlu, Kırkağaç, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Muradiye, Sarıgöl,
Soma, Yayaköy, Ahmetli) Halkevleri açılmıştır. Halkevleri dokuz şube ile çalışmalarını
sürdürmektedir. Bunlar: Dil, Tarih, Edebiyat; Ar; Temsil; Spor; Sosyal Yardım; Halk
Dershaneleri; Kütüphane ve Yayın; Köycülük; Müze ve Sergi şubeleridir. Bir
Halkevi‘nin açılabilmesi için gerekli ortam sağlandıktan sonra en az üç şubenin faaliyete
geçmesi gerekir.
Netice itibariyle bu çalışmada il merkezinde bulunan Manisa Halkevi ve
faaliyetleri araştırılacaktır. Aynı zamanda Manisa Halkevi’nin yayınlamış olduğu edebi
muhtevaya sahip Yeni Doğuş, Gediz ve Bozkurt dergileri incelenip Manisa Halkevi’nin
ulus-devlet inşası sürecinde Manisa’ya ve Türkiye’ye katkıları ve kazandırmış olduğu
önemli değerler ortaya konacaktır.
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