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GEÇ OSMANLI ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE DEĞİŞEN KENT 
DOKUSUNUN SÜREKLİLİK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ; İŞGAL 

ÖNCESİ/SONRASI MANİSA 

ÖZET 

Osmanlı’nın geç dönemlerinde başlayan ve Cumhuriyet’in erken döneminde devam 
eden modernleşme sürecinin bir gereği olarak, kentlerin imar edilmesine ilişkin 
çeşitli yasal ve kurumsal düzenlemeler yapılmıştır. Osmanlı döneminde Tanzimat 
sonrası getirilen reformlar ile özellikle kentlerde çıkan yangınlar sonrası 
düzenlemelerde, sokak ve yol düzenlemeleri, göçler sebebiyle yeni yerleşim 
yerlerinin oluşturulması gibi alanlarda imar çalışmaları yapılmıştır. Cumhuriyet 
döneminde ise yeni çağdaş bir ulus kurmak için tüm ülke çapında plan yapımına 
önem verilmiş ve kentlerin modern hale getirilmesi hedeflenmiştir.  

Manisa kenti, yüzyıllar içinde oluşmuş olan zengin kent dokusu ile Osmanlı 
döneminde şehzadelerin vali olarak atandığı ve İzmir’den sonra Aydın vilayetinin 
ikinci büyük yerleşimidir.  Tarım açısından geniş topraklara sahip olması, ticaretin 
yoğun olması, demiryolu hattının önemli bir durağı olması, nüfusunun yoğun olması 
ve farklı etnik kökenlere sahip toplumların bir arada yaşaması ile kentteki mekânsal 
dağılım da çeşitlenmiştir.  

Manisa, 1919-1922 yıllarında işgale uğramış ve sonrasında çıkan, 3 gün süren yangın 
ile kent dokusunun önemli bir kısmını kaybetmiştir. Cumhuriyetin ilanı ile beraber 
başkent ve batı illerinin imar çalışmalarına öncelik verilmiştir. Cumhuriyetin 
ilanından sonra kabul edilen ilk imar planlarından olan Manisa imar planı 21.07.1923 
tarihinde hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Erken Cumhuriyet dönemine ait 
planlama yaklaşımlarının deneyimlendiği ilk imar planlardan olması açısından da 
önem kazanan Manisa planı, döneminin plan özelliklerini göstermesi ve sonrasında 
plana dair yaşanan gelişmeler yönünden diğer Anadolu şehirleri içinde örnek 
olmuştur. Bu imar planının getirdiği kararlar ve anonim kent dokusunun devam ettiği 
yangından kurtulan alanların yıllarca sürecek düzenlemeleri günümüz kent dokusunu 
oluşturmuştur.  

Bu çalışma, Manisa’nın kent dokusunun sürekliliğini, yangın öncesi ve sonrası 
dönem açısından kent mekânında yaşanan fiziksel dönüşümde, işgalin, değişen 
yönetim biçiminin ve dönemler açısından planlamaya ait yasal düzenlemelerin 
etkileri ile farklı yönetim biçimlerinde ortaya çıkan kent fonksiyonlarının neler 
olduğu, yaşanan işgal sonrası kent dokusunun sürekliliğinin korunup korunmadığı ve 
eski kent dokusunun nasıl olduğu soruları ile araştırmaktadır. 1914 tarihli Manisa 
kent haritası, 1923 tarihli imar planı, 1926-1950 tarihlerinde düzenlenen ilk kadastral 
haritaları, güncel hâlihazır harita ve tarihi dokümanlar ile kentin dokusundaki fiziksel 
yapılanma ve süreklilik, morfolojik analizler ile ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Kuramsal çalışmalar ve elde edilen haritalar üzerinde yapılan analiz çalışmaları 
kapsamında ilk olarak, 19. yüzyıl ortasından başlayarak 20. yüzyıl başlarına kadar 
geçen zamanda Manisa Kazası ve Manisa kentine dair nüfus bilgileri, dönem 
aralığında yürürlükte olan imara ilişkin yasal düzenlemeler, en küçük kent birimi 
olarak mahalle bilgileri ve son olarak Manisa’nın geçirmiş olduğu imar hareketleri 
incelenmiştir. Üçüncü bölümde, 1919 yılında başlayarak üç yıl süren, sonucunda 
1922 yılında çıkan ve üç gün süren yangın ile kentsel dokunun neredeyse önemli bir 
kısmının yok olmasına neden olan işgal dönemi ve etkileri incelenmiştir. 
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Dördüncü bölümde, Cumhuriyet Dönemi ile başlayan kalkınma hareketleri içerisinde 
Manisa’nın nüfus bilgileri, yeni yönetimle birlikte imara ilişkin getirilen yasal 
düzenlemeler, mahalle yapılarındaki değişimler ve kayıp kent dokusunu yeniden 
oluşturmaya yönelik gerçekleştirilen imar hareketleri kaynaklardan edinilen bilgiler 
üzerinden incelenmiştir. 

Beşinci bölümde ise, tüm kuramsal ve analiz çalışmalarının ardından tüm dönemlerin 
birbirleri ile karşılaştırmaları yapılarak kent dokusunda gerçekleşen değişiklikler 
morfolojik yaklaşımlarla süreklilik ve değişim süreçleri ortaya çıkarılmıştır. 
Manisa’nın kent bütünü üzerinden yapılan analizlerin ardından kentin farklı 
bölgelerinden birbirinden farklı özelliklere sahip yedi adet kent doku örneği seçilerek 
bu alanlar üzerinde arazi kullanım, yapılaşmış doku analizleri yapılarak kentteki 
değişikliklerin fiziki yansımaları ortaya konulmuştur. Yapılan analizlerde kentsel 
süreklilik bağlamında mülkiyet ve parsel biçimlenişi açısından da incelemeler 
yapılmıştır. 

Tez çalışması kapsamında ortaya çıkan sorulara cevaplar aranarak yapılan tüm 
çalışmaların sonunda, yıllar içerisinde yaşanan kırılmalar, yasal düzenlemeler ve 
düzenlenen imar planları ile şekillenen Manisa’nın bu kadar farklı dokuyu 
barındırmasının çeşitlilik kazandırmakla birlikte, kentsel anlamda karma bir alanın 
oluşmasını da sağladığı görülmüştür. Kent bütününde yer alan farklı dokuların ve 
Manisa’nın yapısal değişiminin morfolojik analizlerle incelenebilmesi için öncelikle 
bu fiziksel değişimlerin ortaya çıkarılması ve değişen alanların hangi sebeple yok 
olduğunun ispatlanması gerekmektedir. Çalışma sırasında kentin her biriminde kendi 
içinde farklı değişkenlerinin olması, öncelikle yangının dokuya vermiş olduğu etki, 
yapılan imar planı ile düzenlemenin getirilmesi ve bunun uygulamaya çoğu yerde 
geçememesi, geçtiği noktalarda ise yine kentin doğal sürekliliğini yakalaması gibi 
örneklerle karşılaşılmıştır. İmar planının uygulanması aşamasında önerilen önemli 
cadde ve bulvarların açılması ve yeşil alan düzenlemeleri gibi ana kararların 
uygulamaya konulabildiği ama farklı sebeplerle kentin tamamında yapılan 
düzenlemelerin etkili olamadığı görülmüştür. Bu nedenle, Manisa’nın kentsel doku 
sürekliliğini anlayabilmek için öncelikle kentin bütününde inceleme yapılması ve 
çalışmanın yapılacağı her alanda detaylı katmanlar halinde geçmişe dönük tüm 
incelemelerinin yapılmasının gerekliliği ortaya konulmuştur. 

Bu tez çalışması, Manisa’nın oluşmuş anonim kent dokusunun sürekliliğini, değişen 
yönetim biçimi ile yapılan imar planı düzenlemelerinin nasıl etkilediğini araştırırken 
farklı disiplinlerde yer alan kuram ve yöntemleri bir araya getiren bir araştırma 
yöntemi geliştirmiştir. Tez çalışması ile kentlerin fiziksel dokularını etkileyen farklı 
boyutların ele alınması, yorumlanması ve gelecekte yapılacak araştırmalara yön 
göstermesi hedeflenmektedir. 
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EXAMINING CONTINUITY OF CHANGING URBAN PATTERN’S FROM 
THE LATE OTTOMAN TO THE EARLY REPUBLIC PERIOD; 

BEFORE/AFTER OF THE INVASION IN MANİSA 

ABSTRACT 

As a requirement of urban modernization process, various legal and institutive 
regulations, about improvement of cities, had been made in the Late Ottoman Empire 
and Early Republic periods. With reforms about cities which exposed to fire, after 
Ottoman Empire’s Tanzimat Reform era, within the context of roads, transportation 
and new settlements for migrants had been planned. In an effort to build a new 
modern nation across the country, urban planning had been prioritized in Republic 
period. 

As a city which governed by the prince of Ottoman Empire, City of Manisa has a 
rich urban pattern which is formed in centuries, and is the second settlement after 
İzmir in Aydın Province in the Ottoman Empire period. Urban spatial distribution is 
varied in the city because of having an important station of railway, wide agricultural 
fields, intensive trade and population, shaped by various ethnic communities. 

Development of Manisa was stopped by invasion between the years 1919 and 1922. 
After the invasion 3-days fire was destroyed most of the urban pattern. Capital city 
and Western cities were principally planned with proclamation of the Republic. In 
the Republican period, Manisa’s city plan, which was one of the first master plan to 
be affirmed, came into operation in 21.07.1923. Manisa’s master plan was one of the 
first master plans for planning approach experiences in the country in Early Republic 
era. Also, it shows the features of the plan in those periods and this was important for 
other cities by means of development experiences of plan.  

This study is observing the continuity of Manisa’s urban pattern, from the point of 
before and after eras of the fire, asking the questions; what are the effects of 
invasion, change of regime and legal regulations’ to the spatial transformation that is 
experienced in urban place; what urban functions had been generated in different 
regimes; did the urban pattern’s continuity conserved after the invasion; and how the 
older urban pattern of Manisa was? It has been tried to reveal the urban pattern’s 
spatial formation and continuity with morphologic analyses using 1914 map of the 
city of Manisa, master plan of the year 1923, the first cadastral maps from year 1926 
to 1950, current base map and historical documents. 

In the context of theoretical studies and analysis of the maps obtained, firstly, 
demographical data of Manisa province and city of Manisa, legal regulations about 
development plans of those years, neighborhood unit data as the smallest unit of city 
and lastly development movements of Manisa from the middle of the 19th century to 
beginning of the 20th century has been researched. 

In the third chapter, period of invasion, that started in 1919 and lasted for three years, 
resulted in a three days fire that, almost completely, destroyed the urban pattern were 
investigated. In the fourth chapter, demographical data of Manisa, legal regulations 
about development plans of the new government, changes in the structure of the 
neighborhood units and development movements in order to reproduce the lost urban 
pattern of Manisa within the prosperity movement of the Early Republic period has 
been researched from varied literature sources. 
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In the fifth chapter, subsequent to all theoretical and analytic studies of all periods, 
continuity and processes of change are revealed with morphological approaches by 
comparing each period to other. After the analysis over the whole city of Manisa, 
seven urban pattern samples that has different characteristics was selected and urban 
land use and figure-ground analyses were made on those areas to light up the 
physical consequences of the changes in the city. In these areas, by means of parcel 
ownership and formation analyses the in terms of urban continuity have been studied. 

In the end of the researches within the scope of the questions that emerged with the 
thesis, City of Manisa, which formed by critical points within years, legal regulations 
and development plans, contains that much differing urban patterns ended up with an 
urban diversity. To examine various urban patterns throughout the city and physical 
transformation of Manisa with morphological analyses, revealing these physically 
transformed areas and proving the reasons for the absence of the pattern in these 
areas is primarily required. During the study some circumstances that has an effect 
on shaping the city structure were encountered such as existence of differing factors 
in every other neighborhood, the impact of the fire to the urban pattern, arrangements 
by means of development plans and failure of execution of these arrangements on 
most of the city, reverting to anonymous continuity of the city where execution of 
arrangements succeed. It has been seen that some major decisions like applying 
important main streets, boulevards and green spaces had a success, while some other 
minor decisions about the other parts of the city had failed in the practice phase of 
the master plan. Therefore, in order to understand the continuity of the urban pattern 
of Manisa, the necessity of starting examinations with the entire city, and then 
conducting all the retrospective examinations in detailed layers for every subject area 
has been revealed. 

This study has established a research method that unites multidisciplinary theories 
and methods while examining how the master plan arrangements with replacement of 
the regime did affect the continuity of anonymous urban pattern of Manisa. With the 
study tackling and interpreting diverse aspects that affect cities’ physical patterns and 
finally guiding future researches are aimed. 
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1. GİRİŞ  

Osmanlı’nın geç dönemlerinde başlayan ve Cumhuriyet’in erken döneminde 

modernleşme sürecinin bir gereği olarak görülen kentlerin imar edilmesine ilişkin 

çeşitli yasal ve kurumsal düzenlemeler yapılmıştır.  

Osmanlı döneminde Tanzimat sonrası getirilen reformlar ile özellikle kentlerde çıkan 

yangınlar sonrası düzenlemelerde, sokak ve yol düzenlemeleri, göçler sebebiyle yeni 

yerleşim yerlerinin oluşturulması gibi alanlarda imar çalışmaları yapılmıştır. 

Cumhuriyet döneminde ise yeni çağdaş bir ulus kurmak için tüm ülke çapında plan 

yapımına önem verilmiş ve tüm kentlerde plan yapımı başlatılmıştır. Devletçilik, 

halkçılık gibi ilkelere bağlı planlamaya ilişkin kanunlar oluşturularak kentlerin 

modern hale getirilmesi hedeflenmiştir.  

Cumhuriyet döneminde modern kentler ulus kent kavramının en önemli göstergesi 

olduğundan,  tüm yerleşim yerlerinin planlanması Cumhuriyet’in ilk ele alınması 

gereken konuları olmuştur. Cumhuriyet, misyonunu yerine getirirken mekânsal 

düzenleme stratejilerine önemli bir yer vermiştir. Bu stratejilerden birincisi ülke 

mekânının bir ulus-devlet mekânına dönüştürülmesi, ikincisi ise şehirlerin 

modernitenin yeri halinde düzenlemesidir. Bu planlama çalışmalarında öncelikle yeni 

başkent olarak Ankara’nın planlanması ve savaş sonrası yangınlar ve yıkımlarla tüm 

kent dokusunu kaybeden batı illerinin planlanması hedeflenmiştir (Çetin, 2012, s.89).  

Manisa önemli bir Osmanlı şehri iken 1919-1922 yıllarında işgale uğramış ve 

sonrasında çıkan 3 gün süren yangın ile yüzyıllardır oluşan kent dokusunu önemli bir 

kısmını kaybetmiştir. Cumhuriyetin ilanı ile beraber başkent ve batı illerinin imar 

çalışmalarına öncelik verilmiş olup, batı illerinden Manisa’ya dair yapılan ilk imar 

planının yapımı Mühendis Selahattin, Ziya ve Ziya Akif Beylerin kurmuş oldukları 

“Türk İmar ve İnşaat Şirketi” tarafından üstlenilerek 21.07.1923 tarihinde 

hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra kabul edilen ilk 

imar planı Manisa iline aittir. Erken Cumhuriyet dönemine ait planlama 

yaklaşımlarının deneyimlendiği ilk imar planı olması açısından da önem kazanan 
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Manisa planı, döneminin plan özelliklerini göstermesi ve sonrasında plana dair 

yaşanan gelişmeler yönünden diğer Anadolu şehirleri içinde örnek olmuştur. 

Yanan Batı Anadolu’daki kentlerde Osmanlı döneminde yangın yerleri için gelişen 

planlama yaklaşımı uygulanmış ve Cumhuriyetten evvel yürürlükte bulunan Ebniye 

Kanununun hükümlerine uyularak ve hâlihazır haritaları üzerindeki yolların 

muayyen bir istikamete göre genişletilerek tanzimini esas tutan istikamet haritaları 

yapılmıştır (Tekeli, 2011, s.66). Söz konusu 1923 yılında onaylanan imar planı da, 

yol istikamet planı olup, o dönem batı illerine yapılan planların hepsi bu nitelikte 

planlanmıştır. 

Bu imar planı ile getirilen kararlar ile anonim kent dokusunun devam ettiği 

yangından kurtulan alanların düzenlenmesi yıllarca sürecek düzenlemeler ile 

günümüz kent dokusunu oluşturmuştur. Manisa kentinin mekânsal yapısı 

günümüzdeki halini alana geçirmiş olduğu etmenler kentin sürekliliğini kentin farklı 

noktalarında birbirinden farklı açılardan değiştirmiştir. Ayrıca 1923 yılında 

onaylanan imar planın uygulanmasında yaşanan zorluklar ya da planın Manisa’nın 

kent dokusunun gelişmesine cevap vermemesi yeni plan arayışlarına sebep olmuştur. 

1939 yılında yeni bir plana ihtiyaç duyulmuş, mevcut planın imar planı olmaması 

nedeniyle kentin planlanmasında yetersiz olduğu Ankara’ya bildirilmiş olup, yeni bir 

plan çalışması talep edilmiştir. Bu tarihe kadar Cumhuriyet’in imar politikaları 

içerisinde bulunan yapıların hepsi tamamlanarak kamusal alanlar oluşturulmuştur. 

O dönemlerde Anadolu’nun çeşitli illerini planlayan yabancı mimarlardan olan H. J. 

Lambert’ten yardım istenmiş ancak dönemin ekonomik koşulları nedeniyle Manisa 

kentine yeni bir plan çalışması yapılamamış olup, II. Dünya Savaşı’nın başlaması 

nedeniyle 1960‘lı yıllara kadar yeni bir plan çalışması bulunmamaktadır. 18.06.1960 

tarihinde İller Bankası tarafından hazırlanan ve Planlama ve İmar Genel Müdürlüğü 

tarafından Manisa Kenti İmar Planı onaylanmıştır. 

1.1 Tezin Amacı 

Manisa İlinin Cumhuriyet döneminin modern kent yerleşim örneği olarak geçirdiği 

fiziksel evrim sürecinin ortaya çıkarılması önemlidir. Bu bağlamda, kentin fiziksel 

bileşenlerinin ne zaman, nasıl ve neden değiştiği ve oluştuğu ortaya çıkarılmalıdır. 
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Bu çalışma, Manisa’nın tarihi kent dokusunun sosyoekonomik dinamiklere paralel 

olarak nasıl değiştiğini kartografik malzeme ve tarihi dokümanlara dayanarak analiz 

etmeyi hedeflemiştir. 

Bu bağlamda çalışma, Manisa kentinin geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet döneminin 

sonuna kadar geçirdiği işgal sonrası, yangın ve değişen yönetim biçimi gibi kırılma 

noktalarının getirdiği sosyoekonomik ve kültürel süreçlere paralel olarak fiziksel 

değişimi/gelişimi/dönüşümünü süreklilik bağlamında ortaya konması amaçlanmıştır. 

Kent dokusundaki fiziksel yapılanması ve sürekliliği, morfolojik analizler ile ortaya 

konmaya çalışılacaktır. 

Bu yaklaşım ile Manisa’nın kent dokusuna ilişkin yapılacak çalışmada; 

 Çalışma alanındaki fiziksel dönüşümün kentsel doku, sosyoekonomik unsurlar ve 

planlama düzenlemeleri arasındaki diyalektik ilişkiye dikkat çekerek ortaya 

çıkarılması, 

 Birbirini takip eden dönemlerde meydana gelmiş olan dönüşümlerin 

aydınlatılması amacıyla süreklilik ve değişim açısından ve morfolojik yaklaşımla 

tartışılması, 

 Ayrıca meydana gelen kentsel dokuda değişimi mülkiyetin ne kadar etkilediğinin 

incelenmesi, 

 Tarihi kent dokusunun değişiminin dönemin yasal düzenlemelerini planlar ve o 

dönemlerde düzenlenmiş kadastro ve mevcut durumu gösterir haritalar üzerinden 

incelenmesi, 

 Günümüzde kaybolmuş olan orijinal kent dokusunun nasıl olduğunu tanımlamak 

ve ortaya çıkarmak için bir metodoloji oluşturulması hedeflenmiştir. 

Araştırma sorularını sıralamak gerekirse; 

 Günümüzdeki kentsel dokunun oluşumunda işgalin veya yönetim biçiminin etkisi 

olmuş mudur? 

 İşgal öncesi ve sonrasında Manisa kentsel dokusu sürekliliğini korumuş mudur? 

 Dönemleri açısından planlamaya ilişkin düzenlemelerin Manisa kent dokusuna 

etkisi nelerdir? 

 Manisa kent dokusunda dönemler açısından incelendiğinde hangi kent 

fonksiyonları öne çıkmaktadır? 

 Günümüzde kaybolmuş olan orijinal kent dokusu nasıldı? 
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1.2 Çalışmanın Kapsamı 

Tez çalışması, Manisa İlinin kent dokusunun en önemli kırılma noktası olan ve 1922 

yılında gerçekleşen yangının öncesi ve sonrasındaki gelişmelerin kentin fiziksel 

yapılanması ve sürekliliğinin, morfolojik analizler ile değerlendirilmesini 

hedeflemektedir. 

Kuramsal ve elde edilen kaynaklar üzerinde yapılan analiz çalışmaları kapsamında 

ilk olarak, 19.yüzyıl ortasından başlayarak 20. yüzyıl başlarına kadar geçen zamanda 

Osmanlı Dönemindeki gelişmelerin Manisa İline yansımaları, döneminde yürürlükte 

olan yasal düzenlemelerin kente etkileri ve kentin fiziki yapısındaki değişimler 

incelenecektir. 

Üçüncü bölümde ise Manisa kentinin 1919 yılında işgal edilmesi ile başlayarak 3 yıl 

süren işgal döneminin 1922 yılında çıkan ve 3 gün sürecek yangın ile büyük bir 

kısmı yok olan kent dokusunun etkileri üzerinde durulacaktır. 

Dönem incelemelerinin devamında önemli bir Osmanlı kentinin yüzyıllar boyu 

oluşmuş dokusunun 3 gün içerisinde yok olması ve Cumhuriyetin ilanı ile beraber 

ülkenin yeni bir rejime geçişi ve rejimin gerektirdiği modernist hareketlerin kentler 

üzerine yansımaları kapsamında Manisa’ya olan etkiler incelenecektir. 

Yapılan tüm kuramsal ve analiz çalışmalarının ardından tüm dönemlerin birbirleri ile 

karşılaştırmaları yapılarak dokunun dönemler içerisinde ne gibi değişikliklerin 

gerçekleştiği ortaya çıkarılacaktır. Tüm kent kapsamında yapılan değerlendirmenin 

ardından kentin farklı bölgelerinden birbirinden farklı özelliklere sahip 7 adet kent 

doku örneği seçilerek bu alanlar üzerinde arazi kullanım, yapılaşmış doku analizleri 

yapılarak kentteki değişikliklerin fiziki yansımaları ortaya konulacaktır. Yapılan 

analizlerde kentsel süreklilik açısından mülkiyet ve parsel biçim açısından da 

incelemeler yapılacaktır. 

Son olarak yapılan tüm çalışmaların sonunda tez çalışması kapsamında ortaya çıkan 

sorulara cevaplar aranarak farklı dönemlerde gerçekleşen etkilerin kentin fiziki 

yapısına yansımaları irdelenecektir. 
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1.3 Çalışmanın Yöntemi 

Geç Osmanlı-Erken Cumhuriyet dönemine Manisa İline ait kent dokusunun 

sürekliliğinin incelendiği tez kapsamında seçilen dönemlere ait bilgi ve belgelere 

ulaşmakta zorluk çekilmiştir. Döneme ait verilerin çoğu yıllar içerisinde yok olarak 

günümüze gelememiştir. Tez kapsamında kuramsal ve yazılı kaynak taramaları 

yapılmıştır. Kaynak taramalarının yanı sıra 4 adet farklı dönemlere ait harita 

verilerinden faydalanılmıştır. Yapılan analizlerde kullanılan haritalar ışığında 

morfolojik açıdan ada ve parsel ölçeklerinde incelemelerde bulunulmuştur. 

Manisa kentine ilişkin yapılan yerel tarih araştırmalarında geçmiş dönemlere ilişkin 

İstanbul, İzmir gibi büyük kentlere göre daha az kaynak bulunduğu görülmüştür. 

Literatür çalışmalarında ise Manisa gibi orta ölçekli kentler hakkında daha az çalışma 

üretildiği gözlemlenmiştir. Bu nedenlerden ötürü Manisa kentine ilişkin kısıtlı veriler 

ile tez çalışması yürütülmüştür. Aşağıda tez çalışmasında öne çıkan aktör ve araçlara 

ilişkin Çizelge 1.1’de bilgiler verilmiştir. 

 Yerel tarih araştırmasında öne çıkan aktörler/araçlar. 

  Aktör/Araç Özellik/Elde Edilen Yer Tez kapsamında kullanılan alan 

A
kt

ör
le

r Nusret KÖKLÜ 
Mimar, Manisa Milletvekili, 

Bayındırlık Bakanlığı 
Müsteşarı, yerel araştırmacı 

Kartografik haritalar, yazışmalar, 
dönemsel bilgiler 

Manisalı yerel 
kişiler 

Sözlü mülakatlar, eski 
fotoğraflar 

Tez kapsamında kullanılan 
bilgilerin teyidi 

A
ra

çl
ar

 

1914 tarihli harita 
Manisa Büyükşehir Belediye 

Arşivi 
Kartografik haritalar 

1923 imar planı 
Nusret Köklü Manisa Şehir 

Atlası Kitabı 
Kartografik haritalar 

1926-1950 yılları 
kadastro haritaları 

Tapu ve Kadastro Manisa İl 
Müdürlüğü 

Kartografik haritalar 

Güncel hâlihazır 
Manisa Büyükşehir Belediye 

Arşivi 
Kartografik haritalar 

Manisa Dergisi Manisa Turizm Derneği Dönemsel bilgiler 

Yukarıda verilen çizelgede de görüldüğü üzere Manisa kentinin özellikle Cumhuriyet 

öncesi ve sonrası döneme ait elde edilen kaynaklarda Nusret Köklü’nün bireysel 

çalışmaları öne çıkmaktadır. Köklü’nün yerel araştırmalara katmış olduğu haritalar, 

yazışmalar, eklediği bilgiler ile kentin o dönemlere ait izlerini sürebilmekteyiz. 

Bunun dışında temin edilen bilgilerin teyit edilebilmesi için dönemleri yaşamış 
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kişiler ile sözlü mülakatlar yapılarak, tezin farklı kısımlarında kullanılan bilgilerin 

doğrulaması yapılmaya çalışılmıştır. Farklı yerlerden temin edilen kartografik 

haritalar ise aşağıda detaylı anlatılmıştır. 

İlk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na ait 

arşivden 1914 tarihli 3 adet 50*70 aydınger paftadan oluşan 1/2000 ölçekli 

Osmanlıca yazıların bulunduğu haritaya ulaşılmıştır. Arşiv verisi olarak varlığından 

haberi olunmayan bu paftalar öncelikle taranarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. 

Paftaların üzerinde bulunan Osmanlıca yazıların Türkçeye çevrilmesi ile haritanın 

Manisa’nın kent merkezinin 1914 yılındaki durumunu gösterir şehir haritası 

olduğunun tespiti yapılmıştır. Daha sonra söz konusu haritanın tez kapsamında 

sayısallaştırılması için AutoCAD programı ortamında birebir kendi ölçeğinde çizimi 

yapılmıştır. Ayrıca o döneme ait yapılacak morfolojik analizlere kaynak olması 

açısından haritaya güncel hâlihazır haritadan eşyükselti eğrileri eklenerek, Osmanlı 

Döneminin son dönemlerine ait Manisa’nın geçirmiş olduğu yangından önceki kent 

dokusuna dair incelemelerde faydalanmak üzere teze altlık oluşturacak bir veri haline 

getirilmiştir. 

İkinci olarak, Manisa’nın ilk imar planı olan 1923 tarihli Manisa imar planı 

kullanılmıştır. Söz konusu planın orijinaline herhangi bir arşivde ulaşılamamıştır. 

Yazılı literatür taramaları sırasında sözü geçen imar planına dair en önemli ve detaylı 

verileri ise Nusret Köklü’nün 1993 yılında Manisa İline ilişkin hazırladığı 5 ciltten 

oluşan atlaslardan ulaşılmıştır. Manisa İline dair yangın öncesi ve sonrası kente 

ilişkin verilerin bulunduğu beş kitaptan oluşan atlaslardan üçüncü kitap 1923 tarihli 

imar planına ilişkin hazırlanmıştır. Köklü’nün hazırlamış olduğu atlasta 21.07.1923 

onay tarihine sahip imar planının kabulüne ilişkin belediye meclis kararı ve buna 

ilişkin bilgiler, imar planı notları gibi verileri içermekte olup, atlasın hazırlandığı 

kaynaklar ise “1/2000 ölçekli ve onaylı imar planının aslı ve bu imar planının 1/2000 

ölçekli diğer uygulamasının aslı” olarak belirtmiştir. Söz konusu planında tez 

çalışmasına altlık oluşturması için, A4 boyutunda hazırlanan atlastan temin edilip 

taranarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Hazırlanan diğer altlıklardan da 

faydalanarak diğer haritalar ile aynı ölçeğe getirilmiştir. Ardından AutoCAD 

programı ile birebir çizilerek bu haritanın da sayısallaştırılması yapılarak tez 

çalışmasına üçüncü altlık oluşturulmuştur. 
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Üçüncü olarak; yapılan sözlü ve yazılı araştırmalar sonucunda Cumhuriyetin ilk 

yıllarına ait hazırlanmış kadastro haritalarının varlığı tespit edilmiştir. Kadastro 

haritalarının nereden temin edileceği konusunda yapılan araştırma sonucunda Tapu 

ve Kadastro Manisa İl Müdürlüğü’ne başvuru yapılmıştır. Bireysel başvurunun kabul 

edilmemesi nedeniyle doktora eğitimimin devam ettiği Mimar Sinan Güzel Sanatlar 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından 26.12.2016 tarih ve 3021515 sayılı 

yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ne tez 

konusuna veri sağlayacak bilgi ve belgeler talep edilmiştir. Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı’nın 

06.01.2017 tarih ve 54424 sayılı yazısı ile ilgili mevzuat gereğinin yapılmasının 

sağlanması istenerek geri cevap verilmiştir. İlgi yazı sonucunda Tapu ve Kadastro 

Manisa İl Müdürlüğü’nün arşivinde yapılan araştırma ile 1926-1950 tarihleri 

arasında hazırlanan 91 adet paftadan oluşan kadastro haritaları Tapu ve Kadastro 

Müdürlüğü’nün pafta boyutlarına göre belirlediği ücret ödenerek CD ve ozalit 

ortamında temin edilmiştir. Bir kısmının üstünün deri altının kumaştan yapılmış özel 

bir kâğıt üzerine el çizimi ile hazırlanmış ve bir kısmının ise aydınger üzerine 

işlenmiş kadastro paftaları Tapu Kadastro Müdürlüğünden görevlendirilen bir yetkili 

eşliğinde arşivden çıkarılarak kent merkezinde yer alan özel bir ozalit firmasının üstü 

açık tarayıcısı ile yüksek çözünürlükte taratılmıştır. 91 paftadan oluşan kadastral 

haritaların bir kısmında soğuk damgalar bulunduğu görülmüştür. Kumaş üzeri deri 

olan kâğıtlara çizilen haritalarda Şekil 1.1’de gösterilen GEBR. WICHMANN 

BERLIN ve Marke Watt Ges. GESCH. damgası bulunduğu görülmüştür. Bu 

damgaların o dönemde haritacılıkta düzensiz alanlarda hesap yapmak (Used to 

calculate irregular areas)  için kullanılan pusula çizim setinin (compass drafting kit) 

damgası olduğu düşünülmektedir. Diğer damganın ise yapılan çeviri üzerine “Marke 

Watt Ges. GESCH.” adında bir şirket ismi olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle söz 

konusu damgaların kullanılan kâğıdın ve çizim aletlerine ait damgalar olduğu 

düşünülmektedir. 

  

Şekil 1.1 : Tez kapsamında temin edilen paftalar üzerinde bulunan damgalar (TKM 
Arşivi, 2017). 
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Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nün arşivinde 3 grup halinde çelik çekmecelerde 

saklanan haritalardan ilk grup 1 ile 34, 2. grup 35 ile 64 ve 3. grup ise 65 ile 91 

numaralı paftalardan oluşmaktadır. Bu paftaların 6 tanesi (1, 21, 31, 72, 84 ve 87 

numaralı paftalar) 50x70 boyutlarda 1/1000 ölçekte hazırlanmış, 6 tanesi (37, 38, 39, 

40, 41 ve 43 numaralı paftalar) 70x90 boyutlarda 1/200 ölçekte hazırlanmış, geri 

kalan paftalar ise 50x70 boyutlarda 1/500 ölçekte el çizimi ile hazırlanmıştır. 65’ten 

91’e kadar numaralandırılan paftalar aydınger üzerine çizimlerden diğerleri kumaş 

üzeri deri olan kâğıtlardan oluşmaktadır. 

Kadastro haritalarının 11 tanesinin (18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33 ve 34 

numaralı paftalar) Osmanlıca el yazısı, geri kalan paftaların Türkçe el yazısı ile 

düzenlendiği tespit edilmiştir. 1926 yılında hazırlanmaya başlayan haritaların 1 

Kasım 1928 tarihinde 1353 sayılı "Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında 

Kanun”un kabul edilmesi ile Türkçe olarak hazırlandığı düşünülmektedir. Haritaların 

üzerinde mürekkepli kalem ve kurşun kalem ile yazılmış çeşitli tarih bilgileri 

bulunmaktadır. Bu tarihlerin yıllar içerisinde gerçekleşen düzeltme/düzenlemelerin 

işlendiği tarihler olduğu düşünülmektedir. Kadastro haritalarının birçoğunun 

üzerinde ada parsel bilgileri dışında parsellere ait cins, saha, saha bilgisinin yazı ile 

miktarı, mutasarrıfı gibi bilgileri içeren tablolar bulunmaktadır. Bu veriler tez 

çalışmasının en özgün ve önemli kısmını oluşturmaktadır. 91 paftanın 47 tanesinde 

yer alan tablolar ışığında Manisa’ya ilişkin somut verilere ulaşabilmekteyiz. 37, 38, 

39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 

65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 90 numaralı 

paftalarda yer almayan tablolarda bulunan bilgilerin tapu defterlerinde yer 

almaktadır. Pafta numaraları üzerinden gözlemlediğimizde ilk hazırlanan paftalarda 

cetvellerin yer aldığı daha sonra yıllar içerisinde pafta üzerinde tabloların yer 

almadığını söyleyebilmekteyiz. Ayrıca 91 paftanın da üzerinde yapı bilgilerinin de 

çizildiği parsellerde, yapının parsel içerisindeki konumlandığı alanı gösterir üç 

tarafından kahverengi renkle işaretlendiği yapı izleri ve bahçe duvarı, avlu, havuz, 

kuyu bilgilerinin gösterildiği tespit edilmiştir. Bazı parsellerin de yıldız sembolü ile 

işaretlendiği görülmektedir. Bu yıldız işaretli parsellerin vakıf mülkiyetinde bulunan 

ya da dönemi için önemli yapıların işaretlendiği düşünülmektedir. Sokak isimleri, 

parsel cephe uzunlukları ve o dönem kullanılan harita dili olan poligon sayıları da 

bulunmaktadır. Paftaların üzerinde pembe renk ile yapılmış işaretlemelerin ise yıllar 
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içerisinde yapılan düzenlemeleri gösterdiği tespit edilmiştir. Ancak orijinal paftanın 

üzerinde yapılmış çok fazla düzenleme olmasından dolayı hangi düzenlemenin hangi 

yılda yapıldığı tespit edilememektedir. Tez çalışması kapsamında siyah mürekkepli 

kalem ile yapılmış çizimler kadastro paftalarındaki ilk düzenlemeler olduğu kabul 

edilmiş olup bu çizimler sayısallaştırılarak tez çalışmasına dahil edilmiştir. 

Tez kapsamında 1926-1950 yıllarına ait kadastral haritaların kullanılabilmesi için 

öncelikle bu haritaların düzenlenerek tez çalışmasına altlık oluşturabilecek hale 

getirilmesi gerekmektedir. Öncelikle günümüz haritacılık sisteminden farklı olarak 

düzenlenen bu 91 paftanın tek tek birleştirilerek bir bütün olarak ne kadar bir alan 

için hazırlandığı tespit edilmiştir. Haritaların bahsi geçen poligon noktalarından yola 

çıkarak Photoshop programı ile birleştirilmiş ve bilgi içeren yazım kısımları 

kesilerek bütüncül bir harita haline getirilmiştir. Ölçekleri birbirinden farklı olan bu 

paftalar 1/1 ölçeğe getirilerek bütüncül bir harita oluşturulmuş olup, ardından 

AutoCAD programı ile tüm paftalar ada bazında birebir çizilerek sayısal bir altlık 

oluşturulmuştur. Parsel ve yapı düzeyindeki çizimler sadece çalışmanın 5. 

bölümünde değerlendirmelerin yapıldığı alanların anlatıldığı seçilmiş 7 bölge için 

hazırlanmıştır. Anlatıldığı şekilde tez kapsamında faydalanmak üzere ve belgelemek 

için ikinci bir altlık tez çalışması için oluşturulmuştur.  

Son olarak tez çalışması kapsamında incelenecek yıllara ait hazırlanan altlıkların 

günümüz ile kıyaslamasının yapılabilmesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar 

ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı arşivinden temin edilen 24.09.2007 onay tarihli, 

“.DWG” formatındaki Manisa İline ait hâlihazır haritadan faydalanılmıştır. Bu 

haritada yer alan eşyükselti eğrileri diğer oluşturulan haritaların altlarına eklenerek 

haritaların okunabilirliği arttırılmıştır.   

Tez çalışması kapsamında yukarıda da anlatılan süreçlerden geçerek hazırlanan 

haritalar, literatür araştırmalarından elde edilen veriler ile desteklenerek tezin 

değerlendirmesi için karşılaştırmalı haritalar oluşturulmuştur. Aynı ölçeğe getirilen 

haritalar birbirleri ile çakıştırılarak çeşitli okumalar ve süreç içerinde süreklilik 

bağlamında incelemeler yapılmıştır. Çalışma içerisinde hazırlanan haritalar anahtar 

pafta olarak birinci ciltte yer alan yazınsal kısımda verilecek olup, detaylı gösterim 

için tezin ikinci cildinde A3 formatındaki haritalardan takip edilebilecektir. Tez 

çalışması iki ciltten oluşmakta olup, ilk ciltte yazınsal kısım, ekler ile şekil listesinde 

yer alan haritalar ikinci ciltte yer almaktadır. 
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Tez çalışmasında Manisa il bütününde incelemenin aynı ölçüde ve detayda devam 

edemeyeceğinin anlaşılması sebebiyle Manisa İline ait farklı özellikleri ile öne çıkan 

7 bölge tespit edilmiştir ve bu bölgeler özelinde parsel ölçeğinde detaylı incelemeler 

yapılmıştır. Seçilen bölgelerin parsel ölçeğinde çizimleri hazırlanmış ve yazılı 

kaynaklardan elde edilen verilerin de eklenmesi ile çeşitlendirilmiştir. Bu çalışma 

sırasında 1926-1950 yılları arasında hazırlanmış olan kadastral paftalar üzerinde 

mülkiyet ve cins bilgilerinin yer almadığı ada-parseller için Tapu ve Kadastro İl 

Müdürlüğü Şehzadeler Tapu Müdürlüğü ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Yapılan 

görüşmelerde yaklaşık 100 yıl öncesine dair ada ve parsel bilgilerin günümüze 

gelene kadar sürekli değiştiği veya yok olduğu görülmüştür. Tespit edilen ada ve 

parsellerin tek tek güncel ada parsel numaralarına ulaşılması durumunda ise arşivde 

var olan belgelerin bir kısmının Osmanlıca olarak düzenlendiği görülmüştür. Bu 

nedenle bu tez çalışması kapsamında bilinmeyen parsellere ait ayrıca bir çalışma 

yapılmayacaktır. Bu konuda “Bilinmeyen parseller” adıyla kabul edilerek bu 

parsellerin bulunduğu tüm çalışmalarda aynı şekilde işlenmiştir.  

Tez kapsamında çalışmaya altlık oluşturmak üzere hazırlanan tüm haritalar ile 

yapılan morfolojik incelemeler ile Manisa kentinin yaşadığı kırılma noktalarının 

kentin fiziksel yapısının nasıl şekillendirdiği üzerine incelemelerde bulunulmuştur. 

Parsel ölçeğinde yapılan incelemeler açısından bu detayda bir Anadolu kenti 

özelinde yapılan nadir bir çalışma olması açısından Manisa ve diğer Anadolu 

kentlerinin incelenmesi düzeyinde faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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2. 19. YY. VE 20. YY. BAŞINDA OSMANLI DÖNEMİNDE MANİSA 

(YANGIN ÖNCESİ) (1850-1918) 

Aydın Vilayetine bağlı olan Saruhan Sancağında yer alan Manisa şehri, İzmir’den 

sonra Ege’nin en büyük ve hareketli şehridir.  

Manisa, Saruhan ismi ile 1864 yılı yönetim düzenlemesinde İzmir, Menteşe ve 

Denizli ile birlikte Aydın vilayetine bağlandı. O zamanki salnamelerde, resmi 

belgelerde ve diğer kaynaklarda Manisa merkez olmak üzere teşkil eden sancağa 

“Liva-ı Saruhan” denilmektedir. (Konukçu, 1983, s.6) 

Merkezi İzmir olan Aydın Vilayeti 1878 yılında İzmir, Aydın, Saruhan ve Menteşe 

sancaklarından, merkezi Manisa olan Saruhan sancağında; Alaşehir, Akhisar, 

Bergama, Eşme, Gördes, Kırkağaç, Kula, Salihli, Demirci, Turgutlu kazalarından 

meydana gelmektedir. 1884 yılında ise Bergama kazası yerine Soma kazası sancak 

sınırları içinde bulunuyordu. (Köklü, 1992, s.5)  

Cemiyeti Rusumiye Azasından İbrahim Cavit Bey tarafından H.1308-M.1887 yılında 

yazılan Aydın Vilayeti Salnamesine göre Manisa Vilayet sınırları Saruhan 

Mutasarrıflığı kuzeyde Bergama, Soma, Kırkağaç kazaları, doğuda Akhisar ve 

Kasaba (Turgutlu) kazaları, güneyde İzmir merkez kazası, batıda Menemen ve 

Bergama kazaları ile çevrilidir (Üçbaylar, 1982, s.47) 

Geniş bir alana sahip olan Saruhan Sancağında, Osmanlı İmparatorluğunda başlayan 

gerileme süreci ile birlikte Manisa kentinin de gelişim süreci gerilemeye başlamıştır. 

1688, 1739, 1778, 1883 yıllarında da merkezi İzmir olan büyük depremler olmuş ve 

Manisa büyük zarara uğramıştır (Ergezer, 2003, s.88). Bu gerileme sürecine hem 

doğal afetler hem de dönemin koşulları sebep olmaktadır. 

17. ve 18. yüzyıllar içerisinde sancak içinde eşkıyalık hareketleri meydana gelmekle 

beraber bu olaylar dışında yangınlar, hastalıklar, çekirge afeti, kuraklık ve Gediz 

nehrinin taşması gibi olaylar kentin gerilemesine sebep olmuştur (Gürel, 1984, s.7), 

(Manisa 1973 İl Yıllığı, s.10). 
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Manisa kenti 15. ve 16. yüzyılda ulaşmış olduğu sınırı 1900’lü yılların başına kadar 

korumuştur. Şekil 2.1 ve 2.2 ile kentin 19. yüzyılın sonları 20. yüzyıl başlarında 

Manisa’nın kent sınırı takip edilebilmektedir. 

 

Şekil 2.1 : 19.yüzyılda Manisa şehrinin batıdan doğuya panoramik fotoğrafı (MBB 
Arşivi, 2017). 

 

Şekil 2.2 : 19.yüzyılda Manisa şehrinin doğudan batıya panoramik fotoğrafı (MBB 
Arşivi, 2017). 

Kentin yıllar içerisinde ulaştığı sınırlar içerisinde hareketli bir kent yapısına sahip ve 

yapılaşmanın da yoğun olduğu görülmektedir. 

2.1 Yasal Düzenlemeler  

Tanzimat ile Osmanlı Döneminde yeni gelişmeler başlamış olup, ilmühaber, 

nizamname ve kanun gibi düzenlemeler ileri yıllarda da devam etmiştir. Kentler bu 

düzenlemelerin getirdiği hususlar ile şekillenmeye başlamıştır.   

“Tanzimat öncesi yerleşme pratikleri mirası üzerinde eş zamanlı gerçekleştirilmesi 

açısından Batı yönelimli yasal ve mekânsal düzenlemeler eşliğinde üretilen planlama 

deneyimleri gerçekleşmektedir. Bu süreçte, ilmühaber ya da nizamnameler adı 

altında yapı malzemelerinden, yapı yükseklikleri ve oranlarına ilişkin koşullara, arsa 

bölümlenmesi ya da kamulaştırma hakları gibi mülkiyet düzenlemelerinden, tramvay 

gibi yeni ulaşım araçlarının kullanımına ve sıkça maruz kalınan yangınların 

önlenmesine yönelik yol iyileştirme düzenlemelerine dek uzanan kentsel yapılaşma 
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sürecini biçimlendiren bir dizi yasal düzenleme yapılmıştır.” (Özcan, 2006, s.158). 

Batının yaşamış olduğu deneyimlerin Osmanlı kentlerinde de uygulanmaya 

başlaması sonrası yapılan bu yasal düzenlemeler ile kentler fiziksel anlamda 

düzenleme görmeye başlamıştır. 

1839 tarihli ilmühaber, modern imar talimatnamesi özelliğini taşımakta ve İstanbul 

için imara ilişkin kararlar içermekteydi. İstanbul’da yeni yapılacak binaların kârgir 

olması, bina yapacak olanlara geniş ve geometrik kurallara uygun yollarla çevrili yer 

gösterilmesi, yeni oluşacak mahallelerde yolların geometrik kurallara göre 

geçirilmesi, yine yeni mahallelerde ahşap ev yapımına izin verilmemesi, yolların 

genişliğinin 20, 15, 12, 10 olmak üzere dört kademe olarak düzenlenmesi, çıkmaz 

sokak yapımına izin verilmemesi ve uygun yerlere meydan yapılması gibi kurallar 

getirmekteydi (Tekeli, 2009, s.141-142).  

Bu dönemlerde imara ilişkin düzenlemeler çoğunlukla İstanbul özelinde düzenleme 

kararları içerirken taşra kentlere ilişkin de gerekli altyapı düzenlemeleri ve 

haritalandırılmasına ilişkin süreçlerde başlamıştır. “1841 yılında XVI. yüzyıldan 

itibaren kentsel mekânların düzenlenmesinde etkin görev üstlenen Hassa Mimarlar 

Ocağı lağvedilerek, Ebniye-i Hassa Müdürlüğü kurulmuştur. Bu süreçte, Türk imar 

sistemi açısından dikkat çekici gelişme, 1845 yılında ‘imar meclisleri’ adı altında 

taşra kentlerinde gereksinim duyulan altyapı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve 

kentlere ilişkin haritaların hazırlanması gibi yükümlülükler üstlenen meclislerin 

kurulmasıdır.” (Özcan, 2006, s.158). 

19. yüzyılın ortalarında ilk harita alma ve plan yapma girişimleri yabancıların 

aracılığıyla başlamıştır. İlk İstanbul İmar Planı Moltke tarafından yaptırılmış, 

hazırlanan haritanın 1842 yılında tamamlanmış ve sadece kentin güncel durumunu 

göstermeyen haritanın üzerinde imar kararları da yer almıştır. 1839 tarihli 

ilmühaberde bu plan ve plan kararlarından bahsedilmektedir. İstanbul için Moltke 

tarafından hazırlanan planın ve ilmühaberin etkileri ile 1848 tarihinde Ebniye 

Nizamnamesi yayımlanmıştır. Bu nizamname ile kamulaştırma, binalara ruhsat 

verilmesi, yolların ve inşaatların denetimi, yol ve sokakların genişlikleri, çevresine 

yapılacak binaların yükseklikleri ile ilgili kurallar belirtilmiştir. 1857 yılında ise yeni 

bir örgüt birimi oluşturulmuş ve Altıncı Daire-i Belediye’nin kurulmasına karar 

verilmiştir. Altıncı Daire-i Belediyesinin yetki alanındaki bölgede kadastral haritası 

yapılmış ve mülkiyet hakları belirlenmiştir. Yolların genişlikleri düzenlenip, parklar, 
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hastane gibi sağlık tesisleri kurulmuş ve mezbaha yapılmıştır. Altıncı Daire-i 

Belediye ile kurulmaya başlayan belediyeler önce gelişmiş liman kentlerine, 

1877’den sonra tüm İmparatorluğa yaygınlaştırılmıştır. Bu gelişmelerle birlikte 1848 

tarihli Ebniye Nizamnamesi kaldırılarak yerine daha kapsamlı 1864 tarihli Turuk ve 

Ebniye Nizamnamesi çıkartılmıştır. Bu nizamname sadece İstanbul değil tüm 

İmparatorluk sınırlarında uygulanacak bir nizamnamedir. Yurt çapında plan 

düzenlemeleri ilk defa 1864 tarihli Tüzük ve Ebniye Nizamnamesi ile ele alınmış 

olup, bu tarihte Belediye teşkilatları olmadığı için uygulama vilayetlerde vali veya 

mutasarrıflarca yürütülmüştür (Köklü, 1982, s.12). Bu nizamname harita yapımı, 

kamulaştırma, parselleme, yol genişliklerine, bina yüksekliklerine ilişkin hükümleri 

içermektedir. 1870’li yıllarda yabancı şirketler ile demiryolu, liman gibi altyapılar 

tramvay, su gibi kentsel hizmetler getirilen İstanbul gibi benzer faaliyetler Osmanlı 

İmparatorluğundaki diğer kentlerde de başlamıştır. 1876 yılında çıkarılan Vilayet 

Kanunu ile tüm İmparatorlukta bulunan belediyelere imar işlerinin düzen altına 

alınması, yol, kaldırım, lağım gibi tesislerin bakım ve yapımı, şehrin düzenlenmesi 

için istimlak yapılması, su işlerinin çözümlenmesi, aydınlatma ve temizlik işlerinin 

görülmesi vb. görevler verilmiştir (Tekeli, 2011, s.54, 55, 56, 57, 59). 

1870 yılında belediyelerin kuruluşundan sonra 24 Ekim 1882’de Turuk ve Ebniye 

Nizamnamesi’nin yerine “Ebniye Kanunu” çıkarılmıştır. 1882 tarihli Ebniye Kanunu 

Osmanlı Döneminin ilk imar kanunudur. Osmanlı Döneminde imara ilişkin önemli 

hükümlerin yer aldığı bu kanun ile 1864 tarihli Ebniye ve Turuk Nizamnamesi 

yürürlükten kaldırılarak daha kapsamlı hükümler getirilmiştir.  

Ebniye Kanunu ile getirilen hükümler; belediyelerin açacakları sokakların ve yolların 

çevrelerinin haritalarının yaptırması ve bunların halka ilanının yapılması, 

belediyelere yangın yerlerinin haritalarının yaptırılması, genişletilecek yollarda, 

üzerinde bina bulunmayan arsalarda, gerekli toprağın yolun iki tarafındaki arsalardan 

yarı yarıya bedelsiz alınması, genişletilen yollarda bir yüzü kesilmek zorunda kalırsa 

belediyenin geriye kalan binanın cephesini eskisi gibi yeniden yaptırmakla yükümlü 

olmasıdır (Tekeli, 2011, s.60). 

Ebniye Kanunu ile birlikte kentlerin düzenlenmesine başlandığında farklı mekân 

düzenlenmeleri de görülmeye başlanmıştır. Osmanlı kentlerinin incelenmesinde 

organik ve ızgara doku sisteminin bir arada geliştiği görülmeye ve kent içerisinde iç 

içe geçmiş farklı dokuların oluşturduğu yerleşimler oluşmaya başlamıştır. Türk imar 
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sisteminin gelişiminde Batı hukuk düzeni ile İslam hukuku düzenlemeleri bir arada 

yürütülmüş ve ikili hukuk düzeninde öncelik verilen Batı hukukuna göre gelişen 

kentsel mekânların İslam hukukunun getirdiği fermanlara göre şekillenen kentsel 

mekânlar ile çözümlenmesi sonucu kentsel doku biçimlenmiştir (Özcan, 2006, 

s.149). 

Dönemin haritaları incelendiğinde Osmanlı Devletinin farklı yerleşimlerinde bu ikili 

yapının net şekilde okunabildiği kent mekânlarının oluştuğu görülebilmektedir.  

2.2 Nüfus 

Manisa İline ilişkin kullanılan nüfus verileri kentsel doku anlamında sürekliliğinin 

incelendiği tez çalışması kapsamında önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle tez 

çalışmasında belirlenen zaman aralığındaki nüfus bilgileri incelenmiştir. İnceleme 

alanı olarak seçilen alan, Osmanlı döneminde Aydın Vilayetinin Manisa Kazası 

olarak verilerde işlenmiştir ancak merkez kazaya bağlı köylerde bu nüfus bilgilerine 

dahildir. Öncelikle köyler ve nahiyelerin de dahil olduğu Manisa kazası nüfus 

verileri incelendikten sonra Manisa kentine dair veriler derlenerek şehir nüfusunun 

yıllar içerisindeki değişimine bakılacaktır.  

19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda meydana gelen değişimler kent merkezlerini 

mekânsal olarak etkilediği gibi nüfus bakımından da etkilemeye başlamıştır. Kentler 

büyüyerek kentli nüfus oranları yükselmeye başlamıştır. Kent merkezlerinde 

işyerlerinin çoğalması ile kent içi ulaşımda etkilenmiştir (Tekeli, 2011, s.49). 

Kentlerde nüfusun artması ve diğer yerleşimler arasında yaşanan nüfus hareketleri 

nedeniyle kentlerdeki nüfus yoğunluklarında etnik ve yoğunluk bakımından 

değişiklikler olmuştur.  

Manisa’nın Aydın Vilayetinde ticari bir merkez olması ve İzmir liman kentine 

yakınlığı ile döneminin Şehzade kenti olması sebebiyle kentin nüfusu her zaman 

yoğun olmuştur. Aynı zamanda ticari hareketten ve demiryolu hattında önemli bir 

durak noktası olmasından ötürü hareketli bir nüfus yapısına sahiptir.  

Manisa’da Osmanlı döneminde vergiler ve ordu gücünün hesaplanmasında zorunlu 

olan bazı nüfus ve hane sayımları girişimleri yapılmışsa da çağdaş anlamda kesin 

nüfus sayımlarının yapıldığı hakkında bilgi bulunmamaktadır. 17. yüzyılların 

bilgilerini içeren Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Manisa için 6.660 hanesi bulunan 



16 
 

ve çok gelişmiş bir kent olarak söz etmektedir (Gürel, 1984, s.142), (Gökçen ve 

Uluçay, 1939, s.78.). 

Tez kapsamında yapılan literatür araştırmalarında Cumhuriyet dönemi öncesine ait 

nüfus verileri Aydın Vilayet Salnamelerinden elde edilmektedir. Bu salnameleri 

günümüze taşıyan araştırmacıların kaynaklarında nüfusa ilişkin veriler bazı 

farklılıklar göstermekte olup bu kapsamda tüm edinilen bilgiler aynen verilmeye 

çalışılmıştır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da Aydın Vilayetinde yapılan 

nüfus sayımlarına ilişkin yapılan literatür çalışmalarında bazı nüfus sayımlarının 

Saruhan Sancağı bütününde verildiği ve bazılarının ise Manisa kazası ve detayda 

Manisa şehri olarak verildiği görülmektedir. Tez kapsamında çalışma alanı olarak 

Manisa kazası çalışıldığından esas olarak Manisa’ya ait veriler temin edilmeye 

çalışılmıştır. Ancak Manisa şehir nüfusu tez çalışmasına esas oluşturduğundan 

Manisa kazasına ait nüfus bilgilerinden de dönemin nüfus yoğunluğunu tespit etmek 

açısından faydalanılmıştır.  

1800’lü yılların başında Charles Texier’in 1923 yılında Türkçeye çevrilen Küçük 

Asya kitabında bahsedilen Manisa’ya ilişkin bilgilerde nüfusunun yaklaşık yirmi beş 

bine vardığı ve dört bin kadar Rum, birkaç yüz Ermeni bulunduğu belirtilmiştir 

(Köklü, 1970, s.32). 

1878 Aydın Vilayet Salnamesine göre Saruhan Sancağına ait yapılan hane sayısı ve 

erkek nüfus sayımı Saruhan Sancağında kazalara göre dağılımının yapıldığı bir nüfus 

sayımıdır. Bu nüfus sayımına göre nüfusun en yoğun olduğu Manisa Merkez 

Kazasında 12.333 hane sayısı ve 27.299 olarak nüfus belirtilmiştir. Toplam nüfus 

olarak Saruhan Sancağı 122.693, hane sayısı 45.455 olarak belirtilmiştir (Yurt 

Ansiklopedisi, 1982-1983, s.5537). 

1884 yılı salnamesine göre 32.000 nüfusu olduğu belirtilmiştir (Köklü, 1992, s.5-6).  

1886 yılı Aydın Vilayet Salnamesinde 9. son sayfasında yer alan cetvelde yer alan 

bilgilere göre düzenlenen Çizelge 2.1 ile gösterilen Manisa’nın nüfus durumu şu 

şekildedir; 
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 1886 tarihli Manisa Merkez Kazası nüfus dağılımı. 

İslam Rum Ermeni Yahudi 

Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın 

32.646 31.386 7.495 6.772 1.097 1.109 460 459 

(Köklü, 1997, s.13). 

H.1308-M.1887 yılında yazılan Aydın Vilayeti Salnamesine göre ise Merkez 

Kazanın yerli ve yabancı nüfus dağılımı aşağıdaki Çizelge 2.2’de gösterildiği gibi 

olup nüfusun 18.945’i erkek ve 17.307’si kadın olmak üzere 36.252’si Manisa 

şehrinde olup geri kalan 51.839’u merkeze bağlı nahiye ve köylerdedir. Bu nüfusun 

da 26.583’ü erkek, 25.256’sı kadındır; 

 1887 tarihli Manisa Merkez Kazası nüfus dağılımı. 

 Yerli Yabancı  

 Erkek Kadın Erkek Kadın Toplam 

İslam 33.997 33.430 632 127 68.186 

Rum 7.879 7.096 389 34 15.398 

Ermeni 1.125 1.102 - - 2.227 

Yahudi 693 652 - - 1345 

Ecnebi - - 813 122 935 

Toplam 43.694 42.280 1.834 283 88.091 

(Üçbaylar, 1982,  s.48), (Gökçen ve Uluçay, 1939, s. 86.), (Köklü, 1970, s.39). 

Yukarıdaki tabloya göre 1887 yılında Manisa Kazasının çoğunluğunun Müslüman 

nüfusa sahip olduğu görülmektedir. Gayrimüslim nüfustan ise Rumların Manisa’da 

en yoğun olduğu görülmektedir. Nüfus dağılımına bakıldığında kadın ve erkek nüfus 

hem Müslüman hem de Gayrimüslimlerde yaklaşık bir değerde bulunmaktadır. Bu 

dönemlerde Osmanlı İmparatorluğuna ait vatandaş olmayan kişiler nüfus 

sayımlarında yabancı olarak belirtilmektedir. Manisa kazasında bulunan yabancı 

nüfusun 935 kişi olduğu görülmektedir. 1878 ve 1884 yılı verilerine göre nüfusta 

önemli bir artış görülmektedir. 

1882-1893 yıllarında gerçekleşen Manisa Kazasına ait nüfus sayımı on yıl gibi bir 

süre içermekte ve etnik durum ayrımı yapılan sayımda kadın ve erkek diye ayrı bir 

sınıflandırma da yapılmış olup, Çizelge 2.3’te gösterilmiştir; 
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 1882-1893 tarihli Manisa Merkez Kazası nüfus dağılımı. 

Kaza adı İslam Rum Ermeni Yahudi Yabancı 

 Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın 

Manisa 34.629 33.557 8.268 7.130 1.125 1.102 693 652 813 122 

Toplam 68.186 15.398 2.227 1.345 935 

(Kaya ve Yılmazer, 2017, s.7) 

Ayrı bir kaynağa göre 1881/82-1893 Osmanlı Nüfus sayım verilerinde Saruhan 

Sancağının nüfusunun 300.000’i geçtiği ve bu nüfusun yaklaşık %95’ini Müslüman 

nüfusun oluşturduğu ve en yoğun nüfusun Manisa Merkez Kazada bulunduğu 

belirtilmiştir. Yapılan nüfus sayımında kadın ve erkek nüfusları ile etnik ve dinsel 

gruplar olarak sınıflandırmışlardır. Bu sayıma göre dağılım Çizelge 2.4’teki gibidir. 

Bu kaynağa göre verilen sayılarda sadece 1893 yılına ait Müslüman nüfus sayısında 

farklılık gözükmektedir. 

 1893 tarihli Manisa Merkez Kazası nüfus dağılımı. 

Kaza 
adı 

İslam 
Rum 

Ortodoks 
Ermeni 

Gregoryen 
Yahudiler Yabancılar 

 Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın 

Manisa 33.462 33.557 8.268 7.130 1.125 1.102 693 652 813 122 

Toplam 67.019 15.398 2.227 1.345 935 

(Yurt Ansiklopedisi, 1982-1983, s.5538). 

Aydın Vilayet salnamelerinin arasında en ayrıntılı bilgi vereni R. 1307 (13 Mart 

1891-12 Mart 1892) tarihinde düzenlenmiş olup, idari birimlerden sancak, kaza, 

nahiye ve köy nüfuslarına ilişkin dini ve etnik özellikleri ile ayrıntılı hazırlanmıştır. 

Bu salnameye göre 1891-1894 yılları arasında dini kökenler ve cinsiyet özellikleri 

itibari ile Manisa Kazasının nüfusu Çizelge 2.5’te gösterildiği şekildedir; 
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 1891-1893-1894 tarihli Manisa Kazası nüfus dağılımı. 

Dini ve Etnik 
Durum 

1891 1893 1894 

 Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam 

İslam 34.630 33.557 68.187 40.892 40.910 81.802 41.735 41.881 83.616 

Rum 8.268 7.130 15.398 9.041 8.489 17.530 9.188 8.662 17.850 

Ermeni 1.125 1.102 2.227 1.375 1.431 2.806 1.376 1.434 2.810 

Yahudi 692 652 1.344 789 780 1.569 779 777 1.556 

Teba-i Ecnebiye ve 
Tabiyeti Meşkük 

813 122 935 813 122 935 813 122 935 

Genel 45.528 42.563 88.091 52.910 51.732 104.642 53.891 52.876 106.767 

(Bilgi, 1996, s.118). 

Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde 1891 ve 1893 yılları arasında Manisa Kazasında 

yaklaşık 20.000 nüfusluk bir artış görülmektedir. Bu artışın 12.000 civarının 

Müslüman, 2.000 civarının Rum nüfusta olduğu görülmektedir. 

Vital Cuinet’in La Turquie d’Asie adlı eserine göre Saruhan Sancağında 1894 yılında 

yapılan nüfus sayımında etnik ve dinsel dağılım olarak verilen bilgiler toplam nüfus 

345.749 olarak verilirken, Manisa Merkez kazasında 45.000 kişinin yaşadığı 

belirtilmiş olup, dinsel dağılımda 26.000 Müslüman, 15.400 Rum Ortodoks, 2.000 

Ermeni Gregoryen, 600 yabancı, 1.000 Yahudi olarak belirtilmiştir (Yurt 

Ansiklopedisi, 1982-1983, s.5538). 

1900 Aydın Salnamesinde ise Manisa Merkez Kazasına ait nüfus verilerinde kadın-

erkek nüfusu etnik ve dinsel dağılım Çizelge 2.6’da gösterildiği şekildedir; 

 1900 tarihli Manisa Kazası nüfus dağılımı. 

Topluluk Adı Erkek Kadın Toplam 

Müslüman 38.338 38.938 77.279 

Rum Ortodoks 9.387 8.916 18.303 

Ermeni Gregoryen 1.199 1.378 2.577 

Yahudi 875 886 1.761 

Protestan 77 78 155 

Yabancı 283 191 474 

Ecnebi 71 57 128 

TOPLAM 50.230 50.444 100.674 

(Yurt Ansiklopedisi, 1982-1983, s.5538). 
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Aydın vilayet salnamelerinden H.1320 (10 Nisan 1902-29 Mart 1903), H.1323 (8 

Mart 1905-24 Şubat 1906) ve H.1326 (4 Şubat 1908-22 Ocak 1909) tarihinde 

düzenlenen bilgilere göre dini ve etnik köken ve cinsiyete göre hazırlanan Manisa 

Kazası nüfus bilgileri aşağıda Çizelge 2.7’de gösterildiği şekildedir; 

 1902-1905-1908 tarihli Manisa Kazası nüfus dağılımı. 

Dini ve Etnik 
Durum 

1902 1905 1908 

 Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam 

İslam 38.598 37.964 76.562 39.172 38.526 77.698 36.204 37.208 73.412 

Rum 8.870 9.366 18.236 8.989 9.444 18.433 9.839 10.446 20.285 

Ermeni 1.343 1.184 2.527 1.388 1.211 2.599 1.236 1.200 2.436 

Yahudi 819 825 1.644 900 876 1.776 977 950 1.927 

Teba-i Ecnebiye 75 73 146 57 71 128 175 241 416 

Protestan 75 73 148 78 77 155 76 103 179 

Yabancı 191 203 394 191 203 394 - - - 

Ermeni Katolik’i - - - - - - 7 8 15 

Keldani Katolik’i - - - - - - 8 3 11 

Genel 49.971 49.686 99.657 50.775 50.408 101.183 48.522 50.159 98.681 

(Bilgi, 1996, s.120). 

1908 Aydın Vilayet Salnamesinde Manisa Merkez Kazasının nüfusunun biraz 

azaldığı görülmüş ve Manisa Merkez Kazası Çizelge 2.8 ile aşağıda gösterildiği gibi 

kayda geçmiştir; 

 1908 tarihli Manisa Kazası nüfus dağılımı. 

Topluluk Adı Erkek Kadın Toplam 

Müslüman 37.196 36.204 73.400 

Rum Ortodoks 10.446 9.839 20.285 

Ermeni Gregoryen 1.200 1.236 2.436 

Yahudi 950 977 1.927 

Protestan 103 76 179 

Yabancı 8 7 15 

Ecnebi 3 8 11 

TOPLAM 50.147 48.522 98.669 

(Yurt Ansiklopedisi, 1982-1983, s.5539). 
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1908 yılında yaşanan nüfus azalmasına baktığımızda Müslüman ve Yabancı ile 

Ecnebi nüfusun azaldığı ancak Rum ve Yahudi nüfusunda artış olduğu 

görülmektedir. Özellikle Rum ve Katolik nüfuslarında yaşanan artış Manisa 

Kazasında yoğunlaşmıştır. 

Osmanlı Dönemine ait son nüfus sayımı 1914 yılında yapılmış olup, kadın ve erkek 

olarak sınıflandırma yapılmamış, milliyete göre verilmiştir. Çizelge 2.9 ile gösterilen 

nüfus dağılımı aşağıda gösterilmiştir. 

 1914 tarihli Manisa Kazası nüfus dağılımı. 

Kaza Adı Müslümanlar Rumlar Ermeniler Yahudiler Toplam 

Manisa 86.565 22.471 2.630 2.146 113.812 

(Kaya ve Yılmazer, 2017, s.8). 

1917 yılına ait Aydın vilayetine ait resmi istatistiki verilerde Manisa Kazası olarak 

nüfus 119.906 ve aynı yılın sonunda 118.746 olarak belirtilmiştir. Manisa kazasında 

yer alan hane bilgisi de verilmiş olup, toplam 26.604 hane bulunduğu, 21.606’sı 

Müslümanlara, 4.375’i Rumlara, 479’u Ermenilere ve 140’ı da Musevilere ait olduğu 

belirtilmiştir (Bilgi, 1996, s. 121). 

Saruhan Sancağında bulunan Manisa kazasının kent, köy ve nahiye nüfuslarının dahil 

olduğu nüfus verilerinin gelişiminin incelenmesinin ardından Manisa’ya ait kent 

nüfus bilgileri incelenmiştir. Manisa şehrindeki kent hareketlerinin etkisinin nüfusa 

olan etkisine bakılmıştır. 

Manisa kazasına ilişkin yapılan 1842 yılında yer alan hane sayısı ve erkek nüfus 

sayımları yapılmıştır. Manisa şehri ve nahiyelerine ilişkin ayrı ayrı verilen 

sayımlarda Manisa şehri için Gayrimüslimlere ait hane sayısı 1.623, nüfus 4.061, 

Müslümanlara ait hane sayısı 3.958, nüfus olarak 7.569 olarak belirtilmiş olup, 

toplam 5.581 hane, 11.630 kişi olarak belirtilmiştir (Bilgi, 2001, s.94). 

H.1308-M.1887 yılında yazılan Aydın Vilayeti Salnamesine göre Manisa şehrinin 

nüfusu 18.945’i erkek ve 17.307’si kadın olmak üzere 36.252’dir (Üçbaylar, 1982, 

s.48). Bu veriye göre 1842 nüfus sayımından sonra Manisa şehrinde önemli bir artış 

görülmektedir. 

H. 1301 (2 Kasım 1883-20 Ekim 1884), R.1307 (1891-1892), H.1311 (1893-1894), 

H.1312 (1894-1895), H.1313 (1895-1896) tarihli Aydın vilayet salnamelerinde 
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Manisa’nın şehir nüfusları hane sayısı ve cinsiyete göre detaylandırılmış aşağıda 

Çizelge 2.10’da verilmiştir; 

 1893-1895 tarihli Manisa Kentinin nüfus dağılımı. 

Salname 
Tarihleri 

Hane 
sayısı 

Nüfus 

  Erkek Kadın Toplam 

1883 - - - 22.000 

1891 9.562 15.531 15.302 30.833 

1893 9.865 19.248 16.362 38.610 

1894 9.860 23.009 22.911 45.920 

1895 9.860 22.935 22.999 45.934 

(Bilgi, 1996, s. 184-185). 

Sümer Gürel farklı yıllarda düzenlenen Aydın Salnamelerinde 1878-1908 dönemini 

kapsayan nüfus sayımı sonuçlarını Çizelge 2.11’de belirtmiştir; 

 1878-1908 tarihli Manisa Kentinin nüfus dağılımı. 

Yıllar Manisa Kentinin Nüfusu 

1878 27.299 

1889 30.390 

1895 45.934 

1901 34.748 

1908 35.011 

(Gürel, 1984, s.142), (Manisa 1973 İl Yıllığı, s.33). 

Ayrı bir kaynağa göre 1881/82-1893 Osmanlı Nüfus sayım verilerinde Manisa kenti 

nüfusunu ise 35.000 olduğu ve 21.000 Müslüman, 10.400 Rum Ortodoks, 2.000 

Ermeni Gregoryen, 600 Yabancı, 1.000 Yahudi olduğu belirtilmiştir (Yurt 

Ansiklopedisi, 1982-1983, s.5538). 

Aydın vilayet salnamesinde H.1313 (2 Haziran 1895-11 Haziran 1896), Manisa 

şehrinde 9.860 hane bulunduğu ve 22.299 kadın ve 22.935 erkek olmak üzere 45.934 

nüfus bulunduğu belirtilmiştir (Bilgi, 1996, s. 185). 

Aydın vilayet salnamelerinin H.1316 (22 Mayıs 1898-11 Mayıs 1899), H.1317 (12 

Mayıs 1899-30 Nisan 1900) ve H.1320 (1902) tarihinde düzenlenen bilgilerde 

sırasıyla 9980 hane, 9.980 hane ve 8.941 hane olduğu belirtilmiştir. Bu verilerden de 
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1895 yılından itibaren 9.980 hane sayısının 1902 yılında 1039 hane azaldığı 

görülmüştür.  1898-1899-1902 yıllarına dair etnik köken ve cinsiyete göre hazırlanan 

Manisa şehrine ait nüfus bilgileri Çizelge 2.12’de gösterildiği şekildedir; 

 1898-1902 tarihli Manisa Kentinin etnik kökene göre nüfus dağılımı. 

Dini ve 
Etnik 

Durum 
1898 1899 1902 

 Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam 

İslam 12.648 11.943 24.591 11.871 12.207 24.078 12.634 12.901 25.535 

Rum 3.400 3.033 6.433 3.913 3.040 6.953 2.834 3.011 5.845 

Ermeni 1.314 1.176 2.490 1.170 1.318 2.488 1.184 1.343 2.527 

Yahudi 776 776 1.552 780 798 1.578 825 819 1.644 

Protestan 71 65 136 71 75 146 73 75 148 

Yabancı 105 189 294 197 141 338 203 191 394 

Genel 18.314 17.182 35.496 18.002 17.579 35.581 17.753 18.340 36.093 

(Bilgi, 1996, s.185) 

1900 Aydın Salnamesinde Manisa kentinin toplam nüfusu 36.641 olarak kaydedilmiş 

olup, 20. yüzyılın başında kent nüfusunun kaza toplam nüfusunun 1/3’ünü 

oluşturduğu belirtilmektedir. Çizelge 2.13 ile etnik kökene göre nüfus dağılımı 

verilmiştir. 

 1900 tarihli Manisa Kentinin etnik kökene göre nüfus dağılımı. 

Topluluk Adı Erkek Kadın Toplam 

Müslüman 12.787 13.057 25.844 

Rum Ortodoks 2.854 3.056 5.910 

Ermeni Gregoryen 1.199 1.378 2.577 

Yahudi 875 886 1.761 

Protestan 77 78 155 

Yabancı 203 191 394 

Ecnebi 71 57 128 

TOPLAM 17.995 18.646 36.641 

(Yurt Ansiklopedisi, 1982-1983, s.5538). 

Aynı 1908 salnamesinde Manisa kentindeki kadın-erkek ve etnik duruma göre 

dağılım aşağıda Çizelge 2.14 ile gösterildiği şekildedir; 
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 1908 tarihli Manisa Kentinin etnik kökene göre nüfus dağılımı. 

Topluluk Adı Erkek Kadın Toplam 

Müslüman 11.452 11.157 22.609 

Rum Ortodoks 3.278 3.268 6.546 

Ermeni Gregoryen 1.200 1.236 2.436 

Yahudi 950 977 1.927 

Protestan 103 86 189 

Ermeni Katolik 8 7 15 

Keldani 854 423 1.277 

TOPLAM 17.845 17.154 34.999 

(Yurt Ansiklopedisi, 1982-1983, s.5539) 

Aydın vilayet salnamelerinden H.1323 (1905- 1906), H.1326 (1908) ve H.1326 (4 

Şubat 1908-22 Ocak 1909) tarihinde düzenlenen bilgilere göre dini ve etnik köken ve 

cinsiyete göre hazırlanan Manisa şehri nüfus bilgileri Çizelge 2.15 ile aşağıda 

gösterildiği şekildedir; 

 1905-1908 tarihli Manisa kentinin etnik kökene göre nüfus dağılımı. 

Dini ve Etnik 
Durum 

1905 1908 

 Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam 
İslam 13.157 12.875 26.032 11.157 11.492 22.649 
Rum 3.089 2.881 5.970 3.268 3.278 6.546 

Ermeni 1.388 1.211 2.599 1.236 1.200 2.436 
Yahudi 900 876 1.776 977 950 1.927 

Protestan 78 77 155 86 103 189 
Yabancı 191 203 394 - - - 

Ermeni Katolik’i - - - 7 8 15 
Keldani Katolik’i - - - 424 854 1.278 

Genel 18.803 18.123 36.926 17.185 17.855 35.040 

(Bilgi, 1996, s.120). 

Yukarıdaki tabloya göre 1905 ve 1908 yılları arasında Müslüman nüfusta azalma 

gözlenirken Rum ve Yahudi nüfusta artış görülmektedir. 

1914 tarihli 1. Dünya Savaşı öncesinde Manisa şehir nüfusunun 22.000’i Müslüman, 

10.000’i Rum, 5.000’i Ermeni, 3.000’i Musevi olmak üzere toplamı 40.000 ve 

Köklü’ye göre 1. Dünya Savaşı yıllarına dair bilgilerde 46.148’i Müslüman, 

11.324’ü Rum, 2.527’si Ermeni, 1.345’i Musevi olmak üzere toplamı 61.344 olarak 

belirtmiştir (Bilgi, 1996, s.185-186), Köklü, 1976, s.7), (Köklü, 1993a, s.31). 
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Başka bir kaynağa göre 1896 yılında yazılan bir Coğrafya kitabında Saruhan 

Sancağının merkezi olan Manisa şehrinde 52.000 nüfus bulunduğu, Meşrutiyet 

devrinde yayınlanan cep atlası adlı kitapta nüfus 40.000 olarak gösterildiği ve bu 

azalmanın iktisadi sebeplerin neden olduğu belirtilmiştir (Orkon, 1937, s.64). 

Birinci Dünya Savaşı sonrası 1918 yılı ve 1922 yıllarını kapsayan Manisa’nın işgal 

dönemine ait nüfus bilgisi bulunmamakla beraber, işgal sırasında kenti terk eden 

yerli Müslüman halk ve Manisa’daki Rum nüfusunun arttırılmasına yönelik 

politikaya ilişkin Rum göçü gibi sebeplerle yıllar içinde değişken bir nüfusa sahip 

olduğu düşünülmektedir. 

Yıllara göre edinilen bilgilerde Manisa’nın Saruhan Sancağının önemli bir kazası ve 

Manisa şehrinin ise önemli bir kent merkezi durumunda olduğunu çıkarabilmekteyiz. 

Gayrimüslim nüfusunda kent nüfusunda yoğunlaştığını ve dönemler içerisinde nüfus 

sayılarında ve bilindiği kadar hane sayılarında da değişkenlikler olduğu 

görülmektedir. Ancak tam sebebini bilememekle birlikte yangın, salgın, savaş ve göç 

hareketleri gibi sebeplerle kentlerde hane ve nüfus sayılarının değiştiği 

düşünülmektedir. Önemli bir ticari merkez olması sebebi ile ulaşımda yaşanan 

gelişmeler ile ekonomik değişkenlerin nüfus hareketlerinde önemli bir etken olduğu 

da düşünülmektedir. 

2.3 Mahalle 

Demografik verilerin ardından kentte en küçük yerleşim birimi olan mahalleler 

düzeyinde de incelemeler yapılmıştır. Mahalle sayıları ve yapısal dağılımları kentin 

değişimi ve dönüşümünün araştırılmasında önemli izler içermektedir. Osmanlı 

Devletinin bir özelliği olan çok kültürlü yerleşimlere örnek olacak bir Anadolu kenti 

olarak Manisa’nın kent içinde mahalle örgütlenmesinin çeşitliliği bu konuda 

araştırmacılara önemli veriler sağlayacaktır.  

19. yüzyılda kentlerde yaşanan değişimler konut alanlarında da değişimlere sebep 

olmuştur. Sanayi öncesi kentin içinde değişik sınıf üyelerini birlikte barındıran, 

sadece etnik ayrımlara göre farklılaşan mahalle yapısı dönüşmekte ve konut 

alanlarında sınıfsal farklılaşma ortaya çıkarmıştır.  Ayrıca nüfusun artması ve 

kentleri büyümesi ile yeni ulaşım sistemlerinin kente dâhil olması ile kentlerde 

banliyöleşme meydana gelmiştir (Tekeli, 2011, s.49).  
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Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında sağlık alanında gerçekleşen gelişmeler ile 

nüfus yavaş olsa da artış göstermekte ve imparatorluğun küçülmesi ile kentler çok 

sayıda göç almaya başlamıştır. Toprak kaybedilmesi ile büyük sayıda Müslüman 

nüfus göçü yaşanmakta ve gelen göçmenlerin çoğu kentlere yerleşmeye başlamış ve 

kentlerde yeni göçmen mahalleleri ve yeni kültür öğeleri ortaya çıkmıştır (Tekeli, 

2009, s.108). Manisa kenti de döneminin önemli yerleşimleri arasında yer alması 

nedeniyle göçmenlerin yerleşmek üzere başlıca tercih ettikleri Anadolu kentleri 

arasındadır. Bu nedenle nüfus bilgilerinden takip edilebildiği kadarıyla, yıllar 

içerisinde kentin göç aldığı görülmektedir. Kente gelen göçmenler de kentin farklı 

noktalarında yerleşerek yeni mahalle düzenlemeleri oluşturmuştur. 

Osmanlı Döneminde kentlerde bir mahallenin kurulması, bölünmesi, bir başka 

mahalle ile birleştirilmesi ya da ortadan kaldırılması gibi sınır düzenlemeleri 

tamamen devletin yetkisinde yapılabilmekteydi. 

Manisa, Aydın vilayetinin ikinci büyük kenti olması nedeniyle diğer kazalara göre 

daha fazla mahalle sayısına sahiptir. Osmanlı Döneminin sonlarında toprakların 

küçülmesi ile kaybedilen topraklarda yaşayan Osmanlı nüfusunun Anadolu’ya göçü 

ile kentlerde nüfus artışı yaşanmıştır. Manisa’nın hem ticari önemi, İzmir gibi liman 

kenti güzergâhı üzerinde olması tarımın yoğun olarak yapılması gibi sebeplerle kent 

önemli ölçüde göç almaktadır. Yukarıda da bahsedilen sınıfsal farklılaşma ve etnik 

çeşitlilik gibi sebeplerle mahalle sayılarında artış görülmektedir. Kesin bilgilere 

ulaşılamamakla birlikte çeşitli kaynaklarda yüzyıllar içinde değişen Manisa’nın 

mahalle sayıları hakkında bilgiler verilmektedir. 

16. yüzyılda 38 mahallesi olan Manisa şehrinin 17. yüzyıl sonunda 54 mahalleye 

sahip olduğu ve Evliya Çelebi Seyahatnamesinde ise mahalle miktarının 60 olduğu 

belirtilmektedir (Üçbaylar, 1982, s.49). 

Mahalle sayılarının kaynaktan kaynağa değişiklikler olduğu görülmektedir. Bilgi’ye 

göre 17. yüzyılda mahalle sayısının 56 olduğu ve 16. yüzyılda var olan mahalle 

isimlerinin bazısının korunduğu bazısının da isimlerinin değiştiği ya da bölündüğü 

belirtilmiştir. 19. yüzyıla gelindiğinde mahalle sayısının Şeriye Sicil kayıtlarına göre 

54 olduğu ve 17. yüzyıla göre mahalle isimlerinden Gayrimüslim mahallelerin 

oluştuğu ve bunda o dönemlerde yaşanan nüfus hareketlerinin etkili olduğu 

belirtilmiştir (Bilgi, 1996, s.196-197). 
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Başka bir kaynağa göre yine 19. yüzyılda mahalle sayısının 54 olduğu, kentin 

sınırının 17. Yüzyıl ile aynı sınırda olduğu belirtilmiştir. (Ünlüsoy, 1995, s.6). Kent 

sınırı 17. yüzyılda sahip olduğu sınırı korumaktadır. Uzun yıllar kent sahip olduğu 

sınırı korumuş ve gelişmemiştir. 

Saruhan sancağının nüfus itibari ile en kalabalık yerleşim birimi merkez durumunda 

bulunan Manisa şehri olup, 1842 yılında toplam 54 mahalle bulunmaktadır. Bu 

mahallelerin 23’ünde Gayrimüslim, 6’sında Türk nüfus bulunmamakta, 26 mahallede 

ise Müslüman ve Gayrimüslim nüfus karışık bulunmaktadır. Yahudi mahallesinin 

bulunduğu Millet-i Yahudiyan olarak kaydedilmiş olup, bu mahallenin dışında da 

Çengizade, Cami-i Kebir ve Sakiler mahallelerinde de Yahudi nüfus bulunmaktadır. 

Mahalle sınırları dışında kaydedilen iki nüfus biriminde Ayn-ı Ali mahallesindeki 

Müslim Kıbtiler, Aya Tanaş kilisesindeki Rum nüfusu bulunmaktadır (Bilgi, 2001, 

s.94). 

Verilen bilgilere göre 17. yüzyılda Manisa kenti nüfus ve mahalle sayısında gelişme 

göstermiş olup 19. yüzyıla kadar bunu korumuştur.  

H.1326 (1908) tarihli Aydın Vilayet Salnamesinde yer alan bilgiye göre Manisa 

şehrinde 56 mahalle bulunduğu belirtilmektedir (Bilgi, 1996, s.185). 

1900’lü yıllara gelindiğinde ise 63 mahalleye sahip olan Manisa kentinde, 1914 

tarihindeki mahalle isimleri şunlardır; Akmescit, Akşemsettin, Alaybey, Arpaalanı, 

Attarhoca, Aynıali, Babakuyu, Bektaşi Kebir, Bektaşi Sagir, Bölücek Atik, Bölücek 

Cedit, Camiikebir, Çaprazlar Kebir, Çaprazlar Sagir, Çarşı, Çarşı içi, Çatal, 

Çengizade, Danışmenthalil, Dervişali, Dere, Deveçiyan, Dilşikar, Ermenibala, 

Göktaşlı, Hacıyahya, Hakibaba, Hamzababa, Hüsrevağa, Huccaclar, İbrahimçelebi, 

İlyasıkebir, İlyasısagir, İmad, İsafakih, İvazpaşa, Karahisar, Karayunus, Körhane, 

Küçüktekke, Kuyualanı, Lalapaşa, Mollaşaban, Narlıca, Nasrullah, Niflizade, 

Mamuratilhamidiye, Nişancıpaşa, Recai, Sakalar, Saray, Saz, Sarabat, Seyithoca, 

Sultan, Tabakhane, Tevfikiye, Velioğlu, Yahudi, Yarhasanlar, Yaviler, Yenicami, 

Yenice’dir (Köklü, 1993a, s.31-32). 

1914 tarihli Manisa Şehir Haritası üzerinde mahalleler gösterilmiş olup,  tez 

kapsamında yapılan araştırmalar doğrultusunda belirlenen sınırlar harita üzerine 

işlenmiş ve Şekil 2.3’te gösterilmiştir. 
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Şekil 2.3 : 1914 Mahalle Sınırlarını Gösterir Harita (Aydın, 2017). 

Kurtuluş Savaşı sonrasında 30 Ocak 1923’te Türk ve Yunan Haklarının Karşılıklı 

Mübadelesine dair Sözleşme ve Protokol ile karşılıklı nüfus değişikliği yapılmış 

olup, mübadillerin göç ettikleri yerler kayıt altına alınmıştır. Başbakanlık Osmanlı 

Arşivi, Maliye Nezareti Varidat Kalemi Temettuat Defterlerindeki kayıtlar üzerinden 

yapılan araştırmada mübadillerin Manisa’da iskânlarında yerleştirilecekleri 

mahalleler belirtilmiştir. Bu mahalle isimlerinden yola çıkarak 1923 yılında 

kayıtlarda geçen mahalle isimlerine ulaşılabilmektedir. 19. yüzyıl ortalarında da var 

olan mahalle isimlerinin 20. yüzyılda da aynı şekilde devam ettirildiği görülmektedir. 

19. yüzyıl ortalarında Temettuat Defterlerinde yer alan mahalle isimlerinin bazıları 

talepnamelerde de yer aldığı görüldüğü belirtilmiştir. Kaynağa göre belgelerde geçen 

mahalle isimleri şunlardır; Alaybeyi, Dilşikar, Lalapaşa, Deveciyan, İmar, Poliçek-i 

Cedit, Saz, Yar Hasanlar, Körhan, İbrahim Çelebi, Saray, Derviş Ali, Aynı-Ali, 

Sultan, Çarşı, Narlıca, Attar Hoca, Karamanlı, Tevfikiye, İlyas-ı Kebir, Muradiye, 

İbrahim Çelebi, Camii-i kebir, Mahmudiye, Hüsrev Ağa, Mamuratül Hamidiye, 

Nişancıpaşa, Malta, Hocalı, Çıray-ı Kebir, Orta Mahalle, İvaz Paşa, Dere,  Mütevelli, 

Hocalı, İsa Fakih, Recai, Hasırcı mahalleleridir (Kaya ve Yılmazer, 2017, s.38-39). 

Manisa’nın 19. yüzyılda sahip olduğu nüfusa ilişkin veriler salnamelerden elde 

edilebilmiş ancak mahallelere ilişkin detaylı bilgiler bulunmamaktadır. Literatür 

çalışmaları sırasında belli yıllara ait bilgiler derlenmiş ve 19. yüzyılda yer alan 

mahalleler sınırları kesin olmamakla birlikte tez çalışması kapsamında belirtilmeye 

ve çalışmanın devamı için veri oluşturulmaya çalışılmıştır. Edinilen bilgiler ışığında 
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yapılan mahalle araştırmasında yıllar içerisinde gelişen nüfus hareketleri ile 

Manisa’da bulunan mahalle sayıları değişmekte ve etnik durumun mahallelerin 

oluşumu etkilediği görülmüştür.  

2.4 İmar Hareketleri 

Avrupa’da gelişmelerin yaşandığı kent planlaması kapsamında 1848 yılı öncesi 

gelişmeler Osmanlı’da yaygın olarak görülmemektedir. Ancak dışarda yaşanan 

gelişmeler Osmanlı içinde de bazı değişimlerin başlamasına neden olmuştur. Bu 

dönemde yaşanan gelişmelerin çoğu İstanbul özelinde gelişmekte ve Osmanlı 

İmparatorluğu sınırları kapsamında her alanda uygulanmamaktadır.  

Osmanlı Döneminde yapılan imara ilişkin düzenlemelerde Batı’da yaşanan 

gelişmelerin etkisi hukuki ve mekânsal anlamda görülmeye başlamıştır. “Türk imar 

sisteminin kuruluş sürecinde gerçekleştirilen planlama deneyimleri Batı planlama 

deneyimleri Batı planlama yaklaşımları açısından değerlendirilirse, planlama 

deneyimlerinin yasal altyapısını oluşturan belediye düzenlemelerinin Fransa 

modelinden örnek alındığı ya da yangın sonrası düzenlemeler ve göçmen 

mahallelerinin simetrik ve ızgara planlı mekânsal örüntüsü göz önüne alınırsa, Türk 

imar sisteminin kuruluş sürecindeki yasal ve mekânsal düzenlemelerin, farklı 

kökenlere dayanmakla birlikte, Batı deneyimlerinin etkisi altında geliştiğini söylemek 

olanaklıdır” (Özcan, 2006, s.155-156). 

Kentlerde imara ilişkin gelişmelerde nüfus hareketlenmeleri de kentleri 

etkilemektedir. Kentler büyüyerek kentli nüfus oranları yükselmeye başlamıştır. Kent 

merkezlerinde işyerlerinin çoğalması ile kent içi ulaşımda etkilenmiş ve toplu taşıt 

araçları araba, tramvay gibi kent sistemine katılmışlardır. Bu nedenle de yaşanan 

dönüşümler kent sokaklarının genişletilmesi ve düzeltilmesini gerektirmektedir. 

Kentlerdeki dönüşümü etkileyen sebeplerden biri de Osmanlı kentlerinin 19. yüzyıl 

öncesi konut alanlarının tamamen ahşaptan yapılması ve kentlerde olan büyük 

yangınlar ile kent içinde büyük alanların oluşmasıdır. Bu alanlar yangın sonrası 

imara açılmaktaydı. İmara ilişkin kent düzenlemeleri için farklı gereksinimlerin yanı 

sıra kent sağlığı da önem kazanmıştır. Sanayi öncesi kentlerinden olan Osmanlıda da 

büyük kayıplara neden olan salgınlar olmaktaydı ve bu nedenle Osmanlı toplumu ve 

yöneticileri kent planlaması ve yönetiminde sağlık koşullarının geliştirilmesi önem 

kazanmıştır (Tekeli, 2011, s.49, 50, 51).  
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Osmanlı döneminde yapılan yasal düzenlemeler ile imara ilişkin kararlar alınmaya 

başlamış ve bu düzenleme kararları genellikle İstanbul özelinde uygulanmaktaydı. 

19. yüzyılında Osmanlı Devletinin ilk imar kanunu olan Ebniye Kanunu ile sadece 

İstanbul’u kapsamayan tüm İmparatorluk sınırları içerisinde geçerli olan hükümlere 

yer verilmektedir. Bu kanun ile belediyelere yerleşimlerin düzenlenmesi ve 

haritalama çalışmalarına ilişkin sorumluluklar verilmiştir. 

1882 tarihli Ebniye Kanunu ile gelen hükümlerde çıkmaz sokakların yapılmaması, 

yol genişliklerinin beş sınıfa ayrılması, yapıların yüksekliği, binalarda yapılabilecek 

çıkmaların nitelikleri, yangına karşı alınacak önlemler de belirlenmiştir. Ebniye 

Kanununun Anadolu kentlerinde ne kadar uygulandığı bilinmemekte ancak örnekleri 

görülebilmektedir. 19. yüzyıl sonunda kentlerde kurulan ızgara örüntülü yol ağına 

sahip göçmen mahalleleri, yeni açılan yolların çevresi ve yangın yerlerinde yapılan 

düzenlemelerin kanunun gerektirdiği hükümler doğrultusunda yapıldığı söylenebilir 

(Tekeli, 2011, s.61). 

19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı kentlerinde önemli dönüşümler yaşanmaya 

başlamış ve bu dönüşümler daha çok tüm kenti kapsayan planlar yerine mevzii 

planlar olarak düzenlenmiştir. Bu mevzii planlar yol açımı, yangın yerlerinin 

yenilenmesi, 1877 sonrası göç ile gelenlerin yerleşmesi için mahalleler oluşturmak 

amacıyla yapılmıştır. Bu alanlar çıkmaz sokakların olmadığı ve mevcut organik 

dokunun aksine düzenli bir geometri ile oluşturulan yolların oluşturduğu 

düzenlemeler içermektedir (Tekeli, 2009, s.142). Bu dönemlerde Osmanlı 

kentlerinde hâkim olan organik kentsel dokunun çeşitli noktalarına, ızgara sistem ile 

düzenlenmiş yeni mekân organizasyonlarının dâhil edildiği görülebilmektedir. 

Manisa İline ait 1914 tarihli 1/2000 ölçekli Birinci Dünya Savaşı öncesi Mühendis 

İkar tarafından düzenlenen harita incelendiğinde, kentin güneydoğusunda yer alan 

İvazpaşa Mahallesinde bulunan «Mamuretül Hamidiye» olarak belirtilen alan, 

kuzeyde «Bölücek-i Cedit» Mahallesindeki alan ve güneydoğu bölümünde 

«Dilşikar» Mahallesindeki alanların ızgara doku olarak düzenlendiği ve o dönemde 

kente göç ile gelenlerin yerleştirileceği mahalle düzenlemesi olduğu 

düşünülmektedir. Döneminin yasal hükümlülükleri gereği yapılan düzenlemede 

Anadolu’da farklı kentlerde de benzer uygulamaların yapıldığı görülmüştür.  

Osmanlı Döneminin son yıllarında yaşanan göç hareketleri ile ilgili Anadolu’nun 

birçok kentinde göçmen mahalleleri oluştuğu görülmüştür. Şekil 2.2 ve 2.3 ile doku 
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örnekleri verilen mahallelere ilişkin “Turuk ve Ebniye Nizamnamesi’nin Anadolu 

kentlerindeki ilk mekânsal ürünlerinin, İskân–ı Muhacirûn Komisyonu tarafından 

Kırım ya da Balkanlardan kitleler halinde Anadolu’ya gelen göçmenlerin iskânına 

yönelik olarak kentlere eklemlenmeye başlayan göçmen mahalleleri üzerinde olduğu 

söylenebilir. Nitekim göçmen mahallelerinin eklemlendiği kentlerde, kentlerin diğer 

mahallelerden kolaylıkla ayırt edilebilen ızgara plân ve dik açılı yol şemaları Turuk 

ve Ebniye nizamnâmesi hükümlerinin izlerini taşımaktadır. Bu dönemde kurulan 

göçmen mahallelerine, Çorum’da İcadiye, Mahmudiye ve Hamidiye, Ankara’da 

Boşnak, Afyon’da Hamidiye ve Mecidiye, Bursa’da Rusçuk, Eskişehir’de Hamidiye, 

Konya’da Selimiye, Cedidiye ve Mamuriye ve İzmir’de Değirmendağı mahalleleri 

örnek verilebilir.” (Özcan, 2006, s.165). Anadolu’da kurulan göçmen mahallelerinin 

bir örneği de Manisa’da görülmektedir. Mahalle adlarına baktığımızda döneminde 

Sultan II. Abdülhamid’e atfen Hamidiye isminin yeni oluşan mahallelere verilen bir 

ad olduğu ve o dönemin yasal koşullarına uygun alanlar oluşturulduğu 

görülmektedir. Manisa’da yer alan bu mahalle de “Mamuret-ül Hamidiye” olarak 

adlandırılmış ve Şekil 2.4 ile gösterilmiştir. “Mamur” kelimesi Osmanlıcada 

“bayındır, imar edilmiş” anlamına gelmekte olup,  bu alanında imar edilmiş alana 

verilen isim olduğu düşünülmektedir. 

 

Şekil 2.4 : Mamuriye ve Cedidiye mahalleleri, Konya (Özcan, 2006, s.166). 

 

Şekil 2.5 : Boşnak mahallesi, Ankara ve Hamidiye mahallesi, Eskişehir (Özcan, 
2006, s.166). 
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Şekil 2.6 : Mamuret-ül Hamidiye Mahallesi, Manisa (Aydın, 2017). 

1914 Tarihli Manisa Şehir Haritası 

1882 tarihli Ebniye Kanunu ile beraber kentlerde haritalama işlemlerinin 

tamamlanması ve imara ilişkin düzenlemelerin yapılması için gerekli yükümlülükler 

getirilmiştir. Ancak bu çalışmaları yapacak yetkin teknik elemanların bulunmaması 

nedeniyle bu çalışmalar daha çok yabancı mimar ve plancılar tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Manisa ilinde de 1914 tarihinde mühendis İkar tarafından o 

günkü dönemi yansıtan bir harita düzenlenmiştir. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde getirilen yasal düzenlemeler gereği 

oluşturulmaya başlanan haritalar ve imar planlama çalışmaları daha çok harita 

mühendisliğinin gelişmesinde yardımcı olduğu, rastgele seçilen yabancı plancılar 

tarafından yapılan sistemsiz ve yüzeysel çalışmalar olarak kaldığı söylenebilir 

(Tekeli, 2011, s.65). Söz konusu 1914 tarihli harita nitelik açısından planlama 

çalışması olarak nitelendirilemeyecek ve mevcut durumun aktarıldığı bir çalışmadır. 

1914 tarihli Manisa Umumi haritasında da görüldüğü gibi, yangın öncesi Manisa’nın 

kent içi yol ağı incelendiğinde çıkmaz sokak, yer yer daralıp genişleyen, doğrultu 

değiştiren bir yapısı vardır. Düz bir biçimde uzanan ana caddeler yalnızca Hükümet 

Konağı, tren istasyonu arasında birbirini kesen yollu ada düzeni bu kesim ile çarşı 

içinde görülmektedir. Manisa’da kent içi ulaşım ise motorlu araç ulaşımı öncesi yaya 

veya atlı arabalar ile sağlanmaktadır (Gürel, 1984, s.87).  

Osmanlı döneminde, kentlerin dış ilişkilerindeki değişimler ile kervanların bitmesi 

nedeniyle hanların gördüğü işlevleri kent merkezlerinde otel, istasyon ve antrepo gibi 

üç yeni kurum görecektir. Kentlerde değişen ekonomik dönüşümler ile uzun mesafe 

ticaretinin niteliğinin değişmesi ile kentlerin merkezi iş alanlarında banka gibi yeni 

kurumlar, bürolar gibi yeni bina türlerinin doğmasına neden olmuştur (Tekeli, 2011, 

s.48-49). Demiryolunun önemli bir ulaşım aracı olarak kente dahil olması ve ulaşım 
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alanındaki diğer gelişmeler ile Manisa içerisinde Çarşı ve çevresinde değişen yapısal 

değişimlerin gerçekleştiğini yapılan literatür çalışmalarından çıkarabilmekteyiz. 

Osmanlı ekonomisinin kapitalist ilişkiler içinde dünya ekonomisiyle eklemlenmeye 

başlaması ile kent mekânlarında dönüşümler yaşanmaya başlamış ve kent 

merkezlerinde, bankalar, sigorta şirketleri, iş hanları, oteller yer almaya başlamıştır. 

Bu yeni ilişkiler, yeni altyapıları gerektirmiştir. Merkezde ya da yakınında demiryolu 

istasyonları, limanlar, rıhtımlar, antrepolar, posta binaları yapılmıştır. Devletin 

kurumsallaşması ve yeni bürokrasinin oluşmasına paralel olarak merkezde devlet 

daireleri ortaya çıkmıştır. (Tekeli, 2009, s.108).  

Bu gelişmelerin yansımaları Manisa gibi ticari hareketliliğin yoğun olduğu kentlerde 

de gözlenmeye başlamış ve kurumsal yapıların kentin özellikle ticaretin yoğun 

olduğu çarşı kısmında ve bu kısım ile istasyon arasında yoğunlaşmasına sebep 

olmuştur. 

Manisa kentinin imarına ilişkin yapılan araştırmalar belirli düzeylerde kalmaktadır. 

Bunda döneminde yapılan uygulamaların çoğunlukla İstanbul özelinde gerçekleşmesi 

ve Anadolu kentlerindeki gelişmelerin yetersizliklerden yapılamaması ya da yapılan 

düzenlemelere ilişkin bilgilerin bulunmamasındandır. Manisa ili ile ilgili verilere 

çoğunlukla salnamelerde belirtilen bilgiler üzerinden ulaşmak mümkün olmaktadır. 

Aydın vilayetine ilişkin salnamelerde mevcut durum ve o zamanki gelişmelere ilişkin 

bilgiler vermektedir. 

Geç Osmanlı Döneminde Manisa Kentinde Yer Alan Yapılar 

1878 yılında düzenlenen salnameye göre şehirde Sultan ve Muradiye isimli ikişer 

minareli iki adet selatin olmak üzere büyük ve küçük tek minareli 34 cami, 51 

mescit, 17 dershane, 2 imaret, 8 tekke, 15 medrese, 1 rüştiye mektebi, 25 sübyan 

mektebi, 4 hastane, 1 tımarhane, 4 kütüphane, 69 sebil, 2 şadırvan, 12 kâgir köprü, 1 

kışla, 2534 dükkân, 114 mağaza, 14 tütün işletmesi ile 64 fırın vardır. Beyaz bez 

dokunan 500 tezgâh bulunmaktadır (Gürel, 1984, s.40). 

1887 yılında yazılan Aydın Vilayeti Salnamesine göre Manisa merkez kazasında 

9562 ev, 1710 dükkân, 19 han, 153 mağaza, 98 kahvehane, 2 un fabrikası, 2 pamuk 

fabrikası, 265 kule, 10 hamam, 18 koltuk, 350 arsa, 79 değirmen, 14 yağhane, 2 otel, 

251 saman damı, 9 kiremithane, 18 araba ahırı, 4 gazino, 4 karakolhane, 2 Mevlevi 

tekkesi, 3 Nakşibendi tekkesi, 3 Uşşaki tekkesi, 6 Halveti tekkesi, 2 Rufai tekkesi, 25 
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cami, 37 mescit, 25 medrese, 65 türbe, 21 kütüphane, 10 İslam mektebi, 2 Rum 

mektebi, 2 Ermeni mektebi, 1 Yahudi mektebi, 18 Rum kilisesi, 1 Ermeni kilisesi, 1 

Protestan kilisesi, 1 Katolik kilisesi, 1 Metropolithane, 3 hastahane, 1 hükümet 

konağı, 1 kışla, 1 hapishane, 1 şömendifer istasyonu, 1 postahane, 1 telgrafhane, 1 

mezbaha, 225 çeşme ve sebil, 1 lonca, 5 sinagog olmak üzere toplam 12.383 bina ve 

mesken bulunmaktadır (Üçbaylar, 1982, s.47). 

1887 yılı salnamesinden edinilen bilgi ile Manisa’da yaşanan ekonomik dönüşümler 

ile postane, otel, telgrafhane gibi yeni kurum ve yapıların kente dahil olduğu 

görülmektedir.  

Başka bir kaynağa göre ise 1891-1901 yılları arasında 75 un değirmeni ve 5 fabrika 

bulunmakta olup,  1908 yılında merkez ilçede 75 un değirmeni, 61 fırın, 5 un ve 

pamuk fabrikası bulunmaktadır (Gürel, 1984, s.40). 

R.1307 (1891-1892) yıllarına ait Aydın Vilayeti Salnamesinde Manisa kazasının 

şehir ve nahiye-köyler olarak sınıflandırılmış detaylı bina tür ve sayıları verilmiştir. 

XIX. yüzyılın sonlarında Manisa şehrindeki toplam bina sayısı 13.218'dir. Bu sayının 

9.562'sini ev, 1750'si dükkân ve geriye kalan kısmını da çeşitli binalar 

oluşturmaktadır.  Manisa şehrine ait olan Çizelge 2.16 ile gösterilen bilgilerde;  
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 1891-1892 tarihli Manisa kenti bina dağılımı. 

Bina Türü 
Bina 
Sayısı 

Bina Türü 
Bina 
Sayısı 

Hane 9.562 Nakşibendi tekkesi 3 

Dükkân 1.710 Kadiri tekkesi 2 

Mağaza 135 Uşşaki tekkesi 2 

Kahvehane 98 Halveti tekkesi 6 

Han 19 Rıfai tekkesi 2 

Fırın 57 Cami-i Şerif 25 

Oda 350 Mesacid (Mescid) 37 

Ahır 175 Medaris (Medrese) 25 

Lokanta 13 Mekatib-i İslamiye 10 

Yahudihane 19 Rum Mektebi 2 

Rumhane 9 Ermeni Mektebi 2 

Un Fabrikası 2 Yahudi Mektebi 1 

Pamuk Fabrikası 2 Rum Kilisesi 18 

Kule 265 Ermeni Kilisesi 1 

Hamam 10 Protestan Kilisesi 1 

Koltuk 18 Katolik Kilisesi 1 

Arsa 350 Kütüphane 21 

Değirmen 79 Türbe 65 

Yağhane 14 Metropolithane 1 

Debbağhane 20 Hastahane 3 

Basmahane 1 Hükümet Konağı 1 

İmalat-ı nesciyye karhanesi (Dokuma 
İmalathanesi) 

8 Kışla 1 

Meyhane 17 Hapishane 1 

Hotel 2 Postahane 1 

Saman Damı 251 Telgrafhane 1 

Baraka 22 
Şimendüfer Mevakıfı (Tren 

durağı) 
1 

Kiremithane 9 Çeşme ve sebil 225 

Araba Ahırı 18 Lonca 1 

Gazino 4 Sinagog 5 

Karakolhane 4 Salhane 1 

Mevlevi tekkesi 2   

(Bilgi, 1996, s.239-240) 
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1894 Aydın Vilayet Salnamesinde ise Manisa’ya ilişkin hane ve dükkân sayısının 

verildiği ve Manisa kentinde 9.880 hane, 2.510 dükkân olduğu belirtilmektedir (Yurt 

Ansiklopedisi, 1982-1983, s.5539). Bu verilere göre özellikle 1891-1892 yıllarında 

sahip olunan dükkân sayısına göre yüksek bir artış görülmüştür. 

20. yüzyılın ilk yıllarına dair bilgiler veren H.1320 (1902-1903) tarihli salnameye 

göre ise şehirdeki toplam bina sayısı 11.158 olarak verilmektedir. Ancak R.1307 

tarihli salnamede bina sayısına dâhil edilmiş olan çeşme, ahır gibi bazı yapılar, 

H.1320 tarihli salnamede yer almamaktadır. Ayrıca aşağıdaki Çizelge 2.17’ye göre 

banka gibi kurumların da kente dâhil olduğu görülmektedir. H.1320 (1902-1903) 

tarihli salnameye göre Manisa şehrinde yer alan binalar şunlardır; 

 1902-1903 tarihli Manisa kenti bina dağılımı. 

Bina Türü Bina Sayısı Bina Türü Bina Sayısı 

Hane 8.941 Redif Debboyu 1 

Dükkân 1.966 Ziraat Bank İdaresi 1 

Han 32 Cami-i Şerif 36 

Hamam 9 Mescid 40 

Un Değirmeni 72 Tekke 25 

Un ve Pamuk Fabrikası 6 Kütüphane 8 

Hükümet Konağı 2 Kilise 6 

Karakolhane 5 Havra 1 

Daire-i askeriye 1 Gureba Hastahanesi 4 

Telgrafhane 1 Düyun-ı Umumiye İdaresi 1 

(Bilgi, 1996, s.240), (Yurt Ansiklopedisi, 1982-1983, s.5539) 

H. 1326 (1908) yılına ait salnamede şehirde reji idaresi, iki tane kirahane binası, 

belediye kıraathanesi, belediye dairesi ve eczanesi inşa edildiği ve hükümet 

konağının inşaatına devam edildiği bildirilmiş ve şehirde bulunan binalara ait bilgiler 

verilmiştir. Aşağıda Çizelge 2.18 ile belirtildiği gibi Manisa kentinde toplam 11.447 

bina bulunmaktadır. 
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 1908 tarihli Manisa kenti bina dağılımı. 

Bina Türü Bina Sayısı Bina Türü Bina Sayısı 

Hane 8.895 Daire-i askeriye 1 

Dükkân 1.966 Telgrafhane 1 

Han 32 Redif Debboyu 1 

Hamam 9 Cami-i Şerif 36 

Un Değirmeni 75 Mescid 40 

Mağaza 153 Tekke 25 

Fırın 61 Kütüphane 3 

Kahvehane 100 Kilise 6 

Un ve Pamuk Fabrikası 5 Havra 1 

Meyhane 25 Gureba Hastahanesi 3 

Hükümet Konağı 2 Düyun-ı Umumiye İdaresi 1 

Karakolhane 6   

(Bilgi, 1996, s.241), (Yurt Ansiklopedisi, 1982-1983, s.5539) 

H. 1326 (1908) yılına ait salnamede 1901 senesinde yapılan belediye bahçesinden 

bahsedilmekte ve yanında yeniden yapılan hükümet konağı ve dört tarafı kapatılarak 

kafes şeklinde parmaklıkla çevrilen ve süslü bir sütun eklenerek lüks lambası 

konulan Şekil 2.7 ile gösterilen Hamidiye Bahçesinden bahsedilerek, 1904-1905 

yılında padişahın tahta geçişinin yıldönümünde açılışı yapılan çalar saat kulesinin 

yapıldığı belirtilmiştir (Bilgi, 1996, s.217-218). 

 

Şekil 2.7 : 1902 yılında açılan Belediye Bahçesine ait fotoğraf (IRCICA, 2013). 
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Nusret KÖKLÜ’nün vermiş olduğu bilgilere göre ise Manisa’nın geç Osmanlı 

döneminde yer alan ve Birinci Dünya Savaşı’nın devam ettiği yıllar içerisinde 

meydana gelen yapılara ilişkin bilgilerde; 11.337 ev, 2.728 dükkân, 153 mağaza, 1 

hükümet konağı, 1 adliye, 1 belediye, 2 askeri kışla, 4 karakol, 2 banka, 1 postahane, 

1 telgrafhane, 1 tren istasyonu, 1 zahire borsa ve loncası, 1 kömür loncası, 1 reji 

idaresi, 13 resmi bina, 1 idadi, 2 rüştiye, 2 özel okul, 23 okul ve sübyan okulu, 2 

ermeni okulu, 2 rum okulu, 1 yahudi okulu, 33 medrese, 21 kütüphane, 32 cami, 60 

mescid, 2 mevlevi tekkesi, 3 nakşibendi tekkesi, 3 uşşaki tekkesi, 6 halveti tekkesi, 2 

rufai tekkesi, 1 metropolithane, 2 rum kilisesi, 2 ermeni kilisesi, 1 protestan kilisesi, 

1 katolik kilisesi, 4 sinagog, 40 otel ve han, 10 hamam, 1 bedesten, 6 un ve pamuk 

fabrikası, 79 değirmen, 1 basmahane, 8 dokuma atölyesi, 8 kiremithane, 14 yağhane, 

20 tabakhane, 4 gazino, 98 kahvehane, 17 meyhane, 1 sinema ve 64 fırın yer aldığı 

belirtilmiştir (Köklü, 1993a, s.31-32), (Köklü, 1976, s.7).  

Belediye Hizmetleri 

1877 yılından sonra tüm İmparatorluk sınırlarında belediyeler kurulmaya başlamıştır. 

Manisa Belediyesinin ilk kuruluşuna dair bilgilere göre Vilayet Kanunun çıkışından 

sonra 1878 tarihinde kurulduğu ve Manisa Belediyesinin yaptığı hizmetlere ilişkin 

ise 1889 yılında Manisa’nın gece aydınlatması için 670 adet yağ feneri yakıldığı, 

caddelerin temizlik ve tamir işlerinin yapıldığına dairdir. 1892 yılında ise 300 metre 

dere muhafaza duvarı, 15 metre uzunluğunda kemer lağım yapıldığıdır (Yurdoğlu, 

1994, s.125). 

1893 yılında Manisa’da yapılan hizmetlerde Karakulak ve Frenk Kilise sokaklarının 

açılması ve 8500 arşın (1 arşın: 68 cm) kaldırım döşemesi yenilenerek tamir edilmiş 

ve 3 adet köprü açılmıştır. 1894 yılında ise 2837 arşın kaldırım döşemesi ve iki 

mahallenin lağımı tamir edilmiş ve şehre 12 adet fener ilave edilmiştir. 1895 yılında 

ise 4386 arşın kaldırım döşemesi ve 3 mahallede tamir ve bir mahallede 180 arşın 

lağım yenilenerek inşa edilmiş ve geceleri şehrin aydınlatılması amacıyla 23 adet 

fener daha eklenerek 740 adet fenere ulaşmıştır (Bilgi, 1996, s.207). 

Manisa Belediyesine gelir getirmesi amacı ile Sultan tarafından yaptırılarak kente 

gelir sağlayacak evler inşa edilmiştir. Kentin içerisinde çeşitli noktalarda inşa edilen 

evlerden bazıları Şekil 2.6 ve 2.7 ile gösterilmiştir. Bu evler kiraya verilerek 

Belediye için gelir sağlamaları amaçlanmıştır. 
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Şekil 2.8 : 1902 yılında Manisa Belediyesine gelir getirmesi için sultan tarafından 
inşa ettirilen Manisa evi (IRCICA, 2013). 

Manisa Belediyesinin çalışmalarına ait fazla bilgi bulunmamakla birlikte belediyenin 

genellikle şehir içinden geçen dereler üzerine köprü yapmak, derelerin sellerini 

önlemek için duvar yapmak, cadde ve sokakları aydınlatmak için devrin şartlarına 

göre fener ve lüks lambası koymak, lağım döşemek, cadde ve sokaklar kaldırım 

döşemek gibi kamu yararına işler yapılmıştır. Salnamelerde de bahsedilen Fatih 

Parkının olduğu yerde yapılan Hamidiye Parkı, Belediye Binası, Belediye Gazinosu 

ve kira getirecek yeni binaların yapılmasını da yapılan işlere eklenebilmektedir 

(Manisa Belediyesi 1977-1983, s.19).  

 

Şekil 2.9 : 1904 yılında Manisa Belediyesine gelir getirmesi için kiralanmak üzere 
inşa edilen ev (IRCICA, 2013). 
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Manisa kentinde Osmanlı ve Saruhanoğulları döneminden kalma kanalizasyonlar 

bulunmaktadır. Saruhanoğulları döneminde Ulucami ve külliyesi ile büyük tonoz 

tuğla ve taş kanallarla kentin dışına kadar kanalizasyon yaptırılmış ve tarihi 

yapıtlardan Hatuniye ve Kurşunlu Han, Alaca Hamam, Çeşnigir Camii ve Hamamı, 

Kurşunlu mektep, Göktaşlı, Muradiye camii ve külliyesi, Karaköy Hamamı, Hacı 

Yahya, İvazpaşa, Karaköy camileri vb. kent içindeki yapıtları yaptıranlar 

kanalizasyonlarını da o zamanki kent dışına kadar geniş olarak tonoz ve tuğla kemer 

olarak yaptırmışlardır. Kent genişledikçe gerek yağmur suyu gerekse pis su tesisatı 

bu kanallara bağlanmıştır (Gürel, 1984, s.91).  

Osmanlı döneminde yapılan hizmetlerden en önemlilerinden biri de halkın su 

ihtiyacının karşılanmasına ilişkindir. Su işleri mahallelerde oturan kişiler tarafından 

yönetilir ve aralarında topladıkları paralarla Spil Dağında bulunan kaynaklardan 

künklerle kente getirilir ve çeşmelerle mahalle halkının kullanımına sunulurdu. 

Varlıklı ve hayırsever kişiler tarafından da su getirilir ve çeşme yaptırılırdı. 

Cumhuriyetten önce ve cumhuriyetin ilk yıllarında kentlerin aydınlatılması ise 

gazyağı fenerleri ve daha sonraları lüks lambaları ile yapılırdı (Gürel, 1984, s.92-93). 

Ulaşım Etkileri 

Kentlerde 19. yüzyılda başlayan değişimler gelişen değişen koşullara uygun yeni 

yapı ve kurumların kente dahil olması ile kent merkezlerinde modern ve eskiden 

gelen geleneksel doku bir arada yer almaktaydı. Manisa’da bu gelişmelerden 

etkilenmiş ve yeni kurumlar ve yapılar kente dahil olmuştur. Ayrıca teknolojideki 

gelişmelerinde etkilemesi ile ulaşım araçları çeşitlenmiştir. Bu yeni ulaşım 

değişiklikleri kenti hem yol genişlikleri ve düzenlenmesi hem de demiryolu hattının 

gelişmesi ile kent buna uygun olarak yeniden şekillenmeye başlamıştır.  

Manisa eski çağlardan beri ana yolların üzerine kurulmuş bir şehir olmasından dolayı 

diğer kentlerle hep bir ilişki içerisinde olmuştur. Bu ana yollarda üzerinde ticaret ve 

ulaşım için deve ve katır katarları ve kervanları kullanılmaktaydı. Katar sahipleri 

tarafından belirli bir ücret karşılığı yük ve ürün taşımacılığı, insanların taşınmasında 

ise at ve merkep kullanılmaktaydı. Ayrıca Gediz nehri üzerinde de sallarla insan ve 

yük taşımacılığı yapılmaktaydı (Yurdoğlu, 1994, s.124). 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde ekonomik ilişkileri ve toplumsal yapıda 

değişimler başlamıştır ve bu değişim kentlerin yapısını da etkilemektedir. Üretilen 
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ürünlerin denetleme mekanizmasındaki değişime bağlı olarak dış bağlantıları 

sağlamak için demiryolu ve buharlı gemilere dayanan ulaşım ağları kurulmaya 

başlamıştır. Bunun sonucunda kentlerde demiryolu, liman, rıhtım gibi altyapı 

yatırımları yabancı şirketler tarafından yapılmaya başlamıştır (Tekeli, 2011, s.48). 

Demiryolu öncesi 18. yüzyıl sonunda “…eski ulaşım ağı bölgede, yerleşme noktaları 

arasında toplumun iç dinamiği ile ortaya çıkmış bir ulaşım örgütü idi. Örümcek ağı 

yapısında olan ve merkezi Manisa’da olan ulaşım sisteminin gene aynı merkezden 

kontrol edilen bir akım ve bakım örgütü bulunuyordu. Osmanlı İmparatorluğunun 

<derbent sistemi> diye anılan yol bakım örgütü ulak, menzil, kervansaray kurulması 

bu ulaşım düzeninin bölge merkezinden konrol edilen mal, haber ve insan akımını 

kolaylaştıran ve devam ettiren yönleri idi. Bu düzenle kontrolü elinde tutanlar yani 

sancak beyin ve etrafındaki bürokrasi bölgenin artık ürün ve servetinin tahsis edilmiş 

olduğu yerlere ve gruplara kaymasını doğrudan doğruya kontrol ediyor ve temin 

ediyorlardı. Böylece merkezi ortada olan bir bölge ve onun bağlantıları temin 

edilmiş oluyordur.” (Gürel, 1984, s.76-77). 

Demiryolları, Osmanlı İmparatorluğunda inşa edilmeye Kırım Savaşından sonra 

(1853-1856) başlamıştır. Demiryollarının inşasında büyük sermaye ve teknik bilgi 

gerekmekte olduğundan Osmanlı hükümetinin yetersizliği nedeniyle bu teşebbüsü 

yabancı şirketlere bırakmıştır. Osmanlı Hükümeti, demiryollarının yapımından 

ekonomik, siyasi ve sosyal alanlarda fayda sağlayacağını düşünmekte ve üretilen 

mahsullerin, imparatorluk içerisinde kolay, süratli ve ucuz bir şekilde dağıtımının 

yapılacağı ve aynı ürünlerin bir kısmının Avrupa’da pazarlanmasında olanak 

sağlayacağı ve ekonomik gelişmeler hedeflenmiştir. İmtiyazlara sahip yabancı 

şirketler ise bu sistemle büyük karlar elde etmeyi hedeflemişlerdir. Bu nedenle ilk 

demiryolu nüfus açısından yoğun ve Avrupa’ya ulaşımın kolay ve üretimin yoğun 

olduğu bölgelerde inşa edilmeye başlamıştır. Demiryolu imtiyazı ilk olarak 1856 

yılında verilmiş ve sonraki yıllarda ray döşenmesine başlanmıştır. Abdülaziz 

devrinde (1861-1876) İzmir-Aydın hattı 73 km olarak işletmeye açılmış ve ardından 

93 km olarak hesaplanan İzmir-Kasaba hattı için hazırlıklar başlamıştır. “Smyrne, 

Cassaba et Proglement Chemin de fer” adı verilen “İzmir-Kasaba ve Temdidi 

Demiryolu” hattının imtiyazı 4 Temmuz 1863 yılında Edward Price isimli İngiliz’e 

verilmiştir. Daha sonra 1893’te hattın imtiyazını Belçikalı Georges Nagelmakers’ın 

idaresinde bulunan bir Fransız sendikasına devredilmiş ve 1864 yılında İzmir’in 



42 
 

Basmahane garında başlayan ray döşeme, Manisa’ya kadar devam ettirilmiş, 1866 

yılında Turgutlu’da son verilmiştir. Bu hatalara ait Fransızca ve Türkçe metinler o 

günün gazetelerinde özet olarak, Aydın Vilayeti Salnamelerinde tam metin olarak 

basılmıştır. Manisa-Soma hatlarının işletmeye açılması için Şirket ve Bab-ı Ali 

arasındaki sözleşme de yine aynı yerlerde kamuoyuna sunulmuştur (Konukçu, 1992, 

s.31), (Ceylan, 2010, s.5-9). 

Manisa, Aydın Vilayetinin İzmir’den sonra ikinci en büyük şehri olması sebebi ile 

Manisa ve İzmir arasında dönemler boyunca devam eden bir etkileşim bulunmakta 

olduğundan ulaşım hep önem arz etmektedir.  

İzmir-Manisa yolu önceleri kervan yolu niteliğinde dar, virajlı bir toprak yoldur 

(Gürel, 1984, s.79). Bu nedenle motorlu taşıtların yaygın olmadığı bu dönemde 

ulaşıma çözüm olarak demiryolu ağları oluşturularak ulaşım kolaylaştırılmıştır. 

Saruhan sancağındaki demiryolları doğu ve kuzey istikametlerinde yapılmıştır. 

İzmir-Menemen hattı 20 Temmuz 1865’de hizmete açılmış ve yapımı devam eden 

İzmir-Manisa demiryolunu İngiliz şirketi 25 Ekim 1865’de bitirdi. Bu hat, Menemen, 

Emir Alem, Hamidiye, Horozköy gibi merkezlerden geçirilerek modern binaları ile 

istasyonlar yapıldı (Konukçu, 1992, s.31). 

Başka bir kaynağa göre, İzmir-Manisa demiryolunun ilk imtiyazı (işletme izni) 1863 

yılında bir İngiliz şirketine verilmiştir. 1864 yılında yapımına başlanarak 10.11.1865’de 

Manisa’ya ulaşmıştır (Gürel, 1984, s.76). 

Osmanlı hükümeti demiryollarının ekonomik faydalarını gördüğü için Gediz 

ovasında yeni inşaatlara başlanılmış ve 22 Ocak 1866’da tren yolu Kasaba 

(Turgutlu)’ya kadar uzatılmıştır. Manisa ile Kasaba arasında Çoban İsa önemli bir 

istasyon olarak belirlendi ve demiryolunun Turgutlu’ya uzatılması Salihli ve Alaşehir 

gibi yeni ve eski kasabaların önemini arttırdı. Nafia Nezareti bu defa demiryolunun 

Alaşehir’e kadar uzatılmasına karar verdi. 1 Mart 1874 yılında Salihli demiryolu 

hizmete açıldı. Turgutlu, Urganlı, Ahmetli ve Sart’dan geçirilen demiryolu ticaret 

yollarından biri olan Salihli’de sona erdi. Salihli’den sonra Manomak (Yeşilkavak), 

Dereköy, Alkan gibi istasyonları da içeren demiryolu hattı 25 Ağustos 1904 yılında 

Eşme ile birleştirilmiştir (Konukçu, 1992, s.31). Salihli’den sonra uzatılan demiryolu 

hattında 1 Mart 1875 yılında Alaşehir’e ulaşmıştır. 
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1865-1875 yılları arasındaki 10 yıllık zaman içinde Kasaba ve Temdidi diye bilenen 

İzmir- Manisa- Alaşehir Demiryolu yapımı bitmiş, başta Manisa olmak üzere yol 

üzerindeki kasabalarda ulaşım kolaylığına bağlı olarak ekonomik gelişmeler olmuştur 

(Konukçu, 1983, s.6).  

Manisa ilinin demiryolları açısından merkezi duruma gelmesinin nedenlerinden biri 

de kuzeye doğru açılan ikinci demiryolu hattıdır. 30 Ocak 1890 yılında Akhisar’a 

ulaşan hat işletmeye açılmıştır (Yurdoğlu, 1994, s.124). 1890 yılında demiryolu hattı 

Kırkağaç’a ve 1912 yılında da Bandırma’ya ulaşmıştır (Gürel, 1984, s.77). 

Bandırma-Soma Demiryolu Projesi ise, Soma’ya kadar uzatılan İzmir-Kasaba 

demiryolunun parçası niteliğinde bir iltisak hattı idi. İlk olarak inşası 1870’lerde 

gündeme gelmiş olmasına rağmen gerçekleştirilmesi 42 yıl kadar, uzun bir zaman 

almıştır. Projenin gecikmenin en önemli sebebi, bu süreçte demiryolu inşası için 

imtiyaz elde eden birçok yabancı şirketin gevşek tutumları ve Osmanlı 

hükümetlerinin bu işi ciddiye almayarak ihmal etmesidir. Bunun sonucunda 

demiryolu imtiyazı defalarca el değiştirmiştir. Son olarak Fransızlar Bandırma-

Soma demiryolu imtiyazını almış, 1910 yılında başladığı inşaatı iki buçuk yılda, 

zamanından önce tamamlamayı başararak, 1912 yılının Ekim ayında işletmeye 

açmışlardır (Satılmış, 2016, s.168-169). 

Kuzeye doğru açılan Akhisar, Kırkağaç ve Soma’ya kadar uzatılan hat daha sonra 

Bandırma ile birleştirilmiş ve İstanbul ile İzmir’in bağlantısı sağlanmıştır. Bu 

demiryolu 1 Mayıs-Ekim 1912 tarihinde Balıkesir’e kadar yapılmıştır.  Özellikle 

savaş esnasında ulaşım Bandırma-Balıkesir ve Manisa Hattı ile İzmir kadar 

sağlanmıştır. 1. Dünya Savaşı sırasında redifler ve gönüllü askerlerin savaş 

mahallerine iletilmesinde hem Aydın hem de Kasaba demiryolu kullanılmış olup, 

Mondros Antlaşmasının yürürlüğe girmesi ile İtilaf devletlerinin Osmanlı 

Hükümetine kabul ettirdikleri maddelere dayanarak bazı önemli merkezleri kontrol 

altına almışlardır. Fransızlar Manisa ve Alaşehir istasyonlarında, Yunanlılar ise 

Manisa ve Turgutlu’yu işgal etmeleri üzerine demiryolları onların kontrolüne 

bırakılmıştır (Konukçu, 1992, s.32). 

Manisa’dan sonra İzmir-Kasaba demiryolu hattı 1866’da Turgutlu’ya (Kasaba), 

Alaşehir’e (1875) ve Akhisar üzerinden Soma’ya doğru kollar uzatmıştır. Bu kollar 

yol sisteminin eski örümcek ağı biçimindeki içe dönüklüğünün tersine, bütünüyle 

dışa dönük ağaç dalları gibi bir dağılım göstermektedir. Bu mal ve haber alım kanalı 
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olarak bu yeni ulaşım düzeni bölgenin artık ürününü hızlı bir biçimde İzmir 

Limanına oradan da dış pazarlara aktarmaktadır (Gürel, 1984, s.77). 

Mübeccel Kıray’ın “Örgütleşemeyen Kent” kitabından Sümer Gürel tarafından 

üretilen Çizelge 2.19 ile gösterilen demiryolu yapım tarih ve uzunlukları verilmiştir; 

 Demiryolu Bilgileri. 

Açılış Tarihi Yapılan Kısım Uzunluk (Km) 

15.10.1865 İzmir-Manisa 65 

25.10.1865 Panaya-Bornova 5 

10.01.1866 Manisa-Kasaba 27 

13.01.1875 Kasaba-Alaşehir 76 

05.1890 Manisa-Soma 92 

10.09.1897 Alaşehir-Uşak 118 

20.12.1897 Uşak-Afyon 133 

1901 Afyon-İzmir, Afyon-Anadolu 1 

06.1912 Soma-Karacalar 35 

1912 Karacalar-Balıkesir 36 

10.1912 Balıkesir-Bandırma 112 

(Gürel, 1984, s.77) 

1920 ve 1921 yılları içerisinde İzmir-Manisa-Balıkesir-Turgutlu-Salihli-Alaşehir ve 

Afyon hatları Yunanlılar tarafından kullanılmış olup, savaşın sonlarında Eylül 1922 

yılında köprüler, istasyonlar ve demiryolları tahribata uğramıştır. 9 Eylül 1922’den 

sonra Türk Hükümeti demiryolu hatlarının Türk mühendislerce tamirine başlanmış 

olup, Ocak 1923’de ise Alaşehir-Manisa-İzmir hattı tamamen tamir edilmiştir 

(Konukçu, 1992, s.32). 

Demiryollarının ülkedeki tarımsal, ticari, askeri ve mali açılardan önemi Osmanlı 

devlet adamları tarafından da anlaşılmış olduğundan, Osmanlı Devleti de ülkede 

sömürü düzeni kurmak isteyen Avrupa ülkeleri gibi demiryolu yaptırmak 

istemekteydi. Ülkenin ihtiyaçlarına cevap veren iyi bir ulaşım ağının bulunmaması, 

devletin geri kalmasının en önemli sebeplerinden birisiydi. Osmanlı Devleti’nin 

demiryollarından ülkede merkezi otoritenin sağlanmasıyla ilgili beklentisi önem arz 

etmektedir. Çünkü demiryolları, ülkede sıklıkla görülen eşkıyalık ve isyan 

hareketlerini bastırmak için hızlı bir şekilde asker sevkiyatını mümkün kılmaktaydı. 
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Bu hareketlerin ciddi boyutlara varmadan durdurulabilmesi sonucunda devlet, 

artması düşünülen vergileri düzenli bir şekilde toplayabilmekte ve böylece ekonomik 

kalkınmaya katkı sağlayabilmekteydi. Ayrıca demiryolları, ulaştırma maliyetini 

düşürerek iç bölgelerde henüz ekilmemiş alanlarda ihracata yönelik tarımsal üretime 

geçişi sağlayabilmekteydi. Tarımsal üretimin artışı, ihracat gelirlerinin yanı sıra vergi 

gelirlerinin artışına da etki etmekteydi. (Satılmış, 2016, s.158). 

Genişleyen ulaşım imkânları sayesinde demiryolu güzergâhında bulunan yerleşim 

birimlerinde ticaret ve sanayi faaliyetleri yoğunluk kazanmış, aldığı göçlerle 

nüfusları hızlı artmış ve yerleşim sahalarında önemli gelişmeler görülmüştür. Manisa 

kentinin konumundan ötürü iki demiryolu hattının da orta noktası olarak kalmış ve 

İstanbul’u ve Anadolu’yu İzmir’e bağlayan önemli bir durak olmuştur.  

Ayrıca demiryolunun gelmesi ile ulaşım hızlanmış ve mesafeler kısalmıştır. O dönem 

yapılan Kasaba demiryolu hattı ile İzmir’e bağlanan Manisa’nın mesafesi at ile 7 

saatte ulaşılabilmekte iken tren ekspres ile 50-55 dakikaya kadar indirmiştir (Köklü, 

1970, s.41). Bu bilgi göstermektedir ki ulaşım açısından kazanılan zaman ile trenin 

ulaşım açısından tercih edilmesi için en önemli sebeplerden biridir. 
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3. İŞGAL DÖNEMİ VE MANİSA YANGINI (1919-1922) 

Manisa’nın geçirmiş olduğu işgal ve sonrasında çıkan yangına ilişkin literatürde 

birçok yayın bulunmakta ve konuya ilişkin detaylı araştırmalar bu kaynaklarda yer 

almaktadır. Tez çalışmasının esas amacı kentin mekânsal anlamda geçirmiş olduğu 

süreçlerin sürekliliğinin kent formuna etkileri üzerine morfolojik bir araştırma 

olmakla beraber, tez kapsamında irdelenen konu tarihsel süreçle bir bütünlük arz 

ettiğinden, bu sürece ilişkin çeşitli kaynaklardan yapılan araştırmalar bu bölümde 

özetlenmeye çalışılmıştır. 

30 Ekim 1918 yılında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında sona eren 

1. Dünya Savaşı ardından 6 Mayıs 1919 tarihinde Paris Barış Konferansı sonucu 

İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa temsilcilerinin Yunanistan’ın 

İzmir’e asker çıkarması ile Anadolu’nun batısında işgaller başlamıştır (Çelebi, 1997, 

s.2). İşgal ordusunun Anadolu’nun iç bölgelerine doğru ilerleyişi sırasında ise 

Manisa’nın işgali gerçekleşmiştir. Manisa’nın işgalini anlatabilmek için öncelikle 

İzmir’in işgalinden bahsetmek gerekmektedir.  

Mondros Antlaşması’nın 7. maddesine dayanarak İzmir, 15 Mayıs 1919 tarihinde 

işgal edilmiştir (Manisa 1973 İl Yıllığı, s.10). İşgalin etkileri İzmir’den sonra 

Manisa, Aydın, Denizli sancaklarında da devam etmiştir. Osmanlı hükümeti işgallere 

sessiz kalmakta ve halka Rum ve İngiliz yetkililerle iyi geçinmelerini önermektedir. 

Demiryollarının Fransızların imtiyazında olması nedeniyle istasyon binası ve hat 

boyu koruma altına alınmıştır. İzmir’in işgal edilmesinden 11 gün sonra, 26 Mayıs 

1919 günü Manisa resmen işgal edilmiştir. İşgal sonrası Gediz Köprüsü ve 

anayolların Manisa’ya giriş çıkışları işgal kuvvetleri tarafından kapatılmış şehre giriş 

çıkışlar izne tabi tutulmuştur (Manisa Belediyesi 1977-1983, s.156-157-158). 

Manisa’da yaşayan Rum ve Ermeni nüfusun yoğunluğunun diğer yerleşimlere göre 

fazla olması, yerli Rum ve Ermenilerin yaptığı propaganda ve halkın direnme gücünü 

kırmaya yönelik çalışmaları Manisa’nın işgale karşı harekete geçememesine ve 

işgalin kolay bir şekilde gerçekleşmesine neden olmuştur. (Ergül, 1991, s.38-39). 3 



48 
 

yıl, 3 ay, 13 gün süren işgal döneminde yaşananlara ilişkin detaylar tarih kitaplarında 

ayrıntılı bir şekilde anlatılarak günümüze kadar gelmiştir. 

savaşın ilerleyen dönemlerinde kayıplara uğrayan işgal kuvvetleri, kenti tahrip etmek 

ve Müslüman nüfusa zarar vermek üzere hazırlıklara başlamıştır. Sayıları üç yüzü 

bulan askerden oluşan yangın taburları kurmuş ve Manisa haritası üzerine tahrip 

edilmesi planlanan yerler işaretlenerek hazırlıklar yapmıştır. (Manisa Belediyesi 

1977-1983, s.156-157-158).Manisa’nın kurtuluşundan sonra tutuklanan Manisalı bir 

Rum tutsağın anlattıklarına yer verilen bir diğer kaynağa göre, Manisa’yı yakmak, 

halkı yok etmek için 3000 kişilik bir kuvvet ayrıldığı, bu kuvvetin 1000’i şehri 

yakmak, 1000’i evlerinden dışarı çıkmak isteyecekleri devşirip yok etmek, 1000’i 

şehir içinde saklanmak isteyecekleri aramakla görevlendirilmiştir (Su, 1982, s.59). 

İşgal kuvvetleri tarafından yapılan yangın planı üzerinden uygulama yapılmış ve 

deneme olarak Malta semti ateşe verilmiştir. Çıkan yangını halk kendi imkânları ile 

söndürmüştür (Ergül, 1991, s.332). Önceden planlanarak yangının başlatılacağı 

yerler belirlenmiş ve bu kararlar doğrultusunda kentin farklı noktalarında yangınlar 

başlatılmıştır. Kaynaklarda yangının başlatıldığı noktaları gösterir herhangi bir 

haritaya rastlanmamış olmakla birlikte, yazılı kaynaklarda yangının Kışla ve Çarşı 

bölgelerinden başlatıldığından bahsedilmektedir. 

İşgal kuvvetleri tarafından 5 Eylül 1922 günü şehirde yangın başlatma görevi 

verilmiştir. Manisa yangını gece yarısı şehir içindeki kışladan başlamış olup, 6 Eylül 

sabahı da çarşı ile birlikte bütün şehir yakılmaya başlanmıştır. Şehrin çeşitli 

yerlerinde başlayan yangından kurtulabilmek için halk şehri terk ederek, Çaybaşı 

deresi ile Tabakhane deresinden Mevlevihane ile Topkale sırtlarına kaçıp, dağa yakın 

camilere sığınmaya çalışmışlardır (Köklü, 1993b, s.2). Manisa’da yangından 

kaçmaya çalışan halk, doğu ve batı istikametinde kaçarak dağa sığınmışlardır. Halk 

şehirden dağa kaçarken, Dere, Karaköy, Dışmahalle, İvazpaşa, Mollaşaban 

mahallelerinde yaşayanlar Akbaldır vadisini; Ulucami, Yahudiyan, Muradiye, Sultan 

mahalleleri Atalanı, Sultan Yaylası ve Topkale sırtlarını; Tabakhane, Serabat, 

Danişmendhalil, Terzioğlu mahalleleri Mevlevihane vadilerini; Saz mahalle ve 

Dilşikar mahalleleri de Kırtık deresini tercih ederek dağa doğru kaçmaya 

başlamışlardır (Bilgi, 1996, s.108), (Yörükoğlu, 2002, s.130-131). 

Başka bir kaynağa göre Manisa yangını, 6 Eylül 1922 Çarşamba gecesi saat 4’te 

Karaköy çarşısında başlamış, yarım saat içerisinde kentin beş, on noktasında 
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gerçekleşen patlamalar ile şehrin büyük kısmına yayılmıştır. (Gökçen ve Uluçay, 

1939, s.74). 

Yörükoğlu’nun “Manisa Yangını” adlı eserinde Ulucami ve çevresinde Müslüman 

halkın toplandığı ve 5 Eylül 1922 tarihinde Karaköy’de başlayan yangının daha geniş 

bir alana yayılmasını planlayan işgal kuvvetlerinin birkaç kol tertip ettiği, bunların 

Karaköy ve Velioğlu grubu, Yenicami, Mollaşaban ve Yarhasanlar grubu, Çarşı 

grubu ve Saz Mahallesi grubu olduğu belirtilmiştir. Kaynağa göre Karaköy’de 

başlayan yangın çevrede yaşayan halk tarafından söndürülmüştür. Dağa kaçamayan 

yerli Müslüman halkın kârgir evlerin mahzenlerine sığınmışlardır. Kentin yüksek 

noktalarına kaçmaya çalışanlar ise Kırtık, Mevlevihane, Topkale ve Akbaldır 

istikametlerinden dağa doğru kaçmaya çalışmışlardır. İlk yangın hamlesinin Dilşikar, 

Alaybey ve Hüsrevağa mahallelerinde başlamış ve Terzioğlu, Saray, Yahudiyan, 

Camiikebir, Çapraslar ve Rum Mahallesinden de yangın başlamıştır. Bu da yangının 

bu kadar büyük bir alana yayılmasını sağlamıştır. Yangının bu kadar büyümesindeki 

diğer etki de rüzgârdır. Ancak rüzgâr diğer sebeplere göre daha az etkilidir. Uzun 

caddeye çıkan dikey sokaklardaki tüm antrepo, ticarethane, dükkânlar ve Dilşikar, 

Alaybey, Terzioğlu, Danışmenthalil, Nişancıpaşa, Saray, Niflizade, Muradiye 

mahalleleri yangından etkilenmiştir. (Yörükoğlu, 2002, s.119-137). 

Manisa’yı kurtarmakla görevli birlikler yanmakta olan Doğu Kışlası’nın kuzey 

yönünden kente ulşarak 8 Eylül 1922’de Manisa’yı kurtarmıştır.  İşgal sonunda çıkan 

yangın ile birlikte Manisa’nın üçte ikisi yanmış şehir harabeye dönmüştür. Yanarak 

ölenlerin 3.500 kişiyi, kurşun ile öldürülenlerin 855 kişi olduğu belirtilmiştir. 

Yangından sonra 11.337 evden 4.355 ev, 2.728 dükkândan 279 dükkân, 40 han ve 

otelden 5 han, 9 hamamdan 2 hamam, 36 camiden 12 cami, 60 mescitten 15 mescid, 

23 okuldan 9 okul, 15 tekkeden 7 tekke, 13 resmi binadan 8 resmi bina, 33 

medreseden 2 medrese, 9 değirmenden 2 değirmen, 6 fabrikadan 2 fabrika, 4 

kütüphaneden 3 kütüphane kaldığı tespit edilmiştir (Köklü, 1993b, s.6). 

Fransız Banker Albert Kahn tarafından görevlendirilen kameraman ile 12 Ocak 1923 

tarihinde Manisa’nın yangın sonrası durumunu gösterir renkli fotoğraflar çekilmiştir. 

Şekil 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ve 3.5 ile tez kapsamında eklenen fotoğraflar, Frederic 

Gadmer tarafından fotoğraflanmış olup, autochrome lumiere makinalar ile 

çekilmiştir. Yangının kentte yarattığı yıkımın izlerini gösterir önemli belgeler olarak 

kayıtlara geçmektedir. 
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Şekil 3.1 : 12 Ocak 1923 tarihli Yangın sonrası Manisa kenti görünümü (Frédéric 
Gadmer-Albert Kahn Koleksiyonu). 

Üç gün süren yangın sonrasında şehirdeki resmi binalardan tamamına yakını 

yanmıştır. 14.000'e yaklaşık evden sadece 1.180 ev kurtulmuştur. 36 dini binadan 

Hatuniye, Çaşnigir, Muradiye, Sultan, Ulucami, Dervişali, Aynıali, İvazpaşa, 

Lalapaşa, Hacıyahya, Alan, Yarhasanlar müstesna diğer1eri yanmıştır. 60 mescidin 

ise 45'i yangından kurtulamamıştır. 12 tekkeden Mevlevi, Kadiri, Karyağı, 

Mısıroğlu, Osmanşeyh, Yarhasanlar yangından kurtulmuş, diğerleri yanmıştır. 4 

kütüphaneden üçü yanmış, Karaosmanzade kütüphanesi kurtulmuştur. Şevket, Sadık, 

Balyoz ve Malta fabrikaları yanmış, Yaralı fabrikası kurtulmuştur. Tabakhane, 

Bekirağa, Mahmut bey, Aynıali, Karaköy, Dükkânönü, Güzeloğlu, Şekerci ve Malta 

motorları kâmilen yanmıştır. 40 adet han ve otelden kurtulanlar Kurşunlu, Yenihan 

ve Halit Paşa hanlarıdır. 6 hamamdan Ulucami ve Karaköy hariç diğer1eri yanmıştır. 

İki imaretten birisi ile 4 havra, iki mektep, bir hastane yanan binalar arasındadır 

(Bilgi, 1996, s.112). 
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Şekil 3.2 : 12 Ocak 1923 tarihli fotoğraf ile Yangın sonrası Manisa kent içerisinden 
görünüm (Frédéric Gadmer-Albert Kahn Koleksiyonu). 

 

Şekil 3.3 : 12 Ocak 1923 tarihli fotoğraf ile Yangın sonrası Manisa kent içerisinden 
görünüm (Frédéric Gadmer-Albert Kahn Koleksiyonu). 

Yıllar içerisinde gelişen Manisa 1919-1922 yılları arasındaki yaklaşık üç yıl süren 

Yunan işgali altında geçirmiş ve geri çekilen işgal kuvvetlerinin şehrin tümüne yakın 

bir kısmını yakarak şehrin harabe haline gelmesine sebep olmuştur. Çeşitli 
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kaynaklarda üç gün sürecek olan yangından önce ve sonrasına dair bilgiler 

verilmektedir. Bu verilerin doğruluğunun tespiti yapılamayacağından farklı 

kaynaklardaki veriler aktarıldıkları şekliyle aşağıda sunulmaktadır. Üçbaylar’a göre 

işgal öncesi ve sonrası durumu gösterir Çizelge 3.1 aşağıdaki gibidir; 

 Manisa Yangını öncesi ve sonrası durum. 

 Yangından Önce Yangından Sonra 

Ev 11.387 4.000 

Dükkân 1.826 279 

Han 16 5 

Hamam 9 5 

Cami 31 20 

Otel 4 - 

Mescit 35 17 

Okul 23 9 

Tekke 10 7 

Mebanii Resmiye 13 8 

Sinema 1 - 

Değirmen 2 2 

Fabrika 5 3 

Hastahane 3 - 

Banka 2 - 

Toplam 13.317 4.355 

(Üçbaylar, 1982, s.49), (Gökçen ve Uluçay, 1939, s.75) 

Bir başka kaynağa göre 1922 Manisa yangını öncesi ve sonrası durum Çizelge 2.3 ile 

bina dağılımlarına göre aşağıda gösterildiği şekildedir; 
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 Manisa Yangını öncesi ve sonrası durum. 

 Yangından Önce Yangından Sonra 

Ev 11.337 4.355 

Dükkân 2.728 279 

Han ve Otel 40 5 

Hamam 9 2 

Cami 36 12 

Mescit 60 15 

Okul 23 9 

Tekke 15 7 

Resmi Bina 13 8 

Medrese 33 2 

Değirmen 9 2 

Fabrika 6 2 

Kütüphane 4 3 

Kilise 22 - 

Havra 4 - 

Yağhane 4 - 

Hastane 3 - 

Askeri Kışla 2 - 

Banka 2 - 

Zahire Borsası 1 - 

Kömür Loncası 1 - 

Bedesten 1 - 

Sinema 1 - 

(Köklü, 1976, s.7-108) 

Kurtuluş Savaşından sonra Manisa’nın insan ve malzeme kaybının tespiti için 

çalışmalar yapıldığı ve Yunan ordusunun İzmir’e doğru çekilirken yerleşim 

yerlerinde yaptıkları mezalimleri yerinde tespit etmek üzere uluslararası bir heyet 

oluşturulmuştur. İtalyan, Fransız, Amerikan ve Türk gazetelerinden temsilciler ve 

İzmir Amerikan Konsolosluğundan bir yetkilinin bulunduğu heyet incelemeler 

sonucunda bir rapor hazırlamışlardır. Yazılan rapora göre 10.730 ev, 13 cami, 2.728 

dükkân, 19 han, 26 bağ kulesi, 3 fabrika, 5 çiftlik binası, 1.740 köy evinin yakıldığı, 

toplam 15.240 binanın yandığı, insan kaybının 3.500 kişinin ateşte yakılmak, 855 
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kişi kurşuna dizilmek suretiyle öldürüldüğünü belirtmişlerdir (Çelebi, 2002, s.10), 

(Su, 1982, s.71), (Ergül, 1991, s.337). 

 

Şekil 3.4 : 12 Ocak 1923 tarihli fotoğraf ile Yangın sonrası Kışla yapısı görünüm 
(Frédéric Gadmer-Albert Kahn Koleksiyonu). 

Batı illerinde işgal kuvvetlerinin Anadolu’yu terk ederken yaptıklarını o dönemki 

İstanbul’da bulunan ABD elçiliğinde elçi yardımcısı olarak görev yapan James Loder 

Park İzmir Amerikan Konsolosluğu’na gönderdiği raporda yangın sonrası durumu şu 

şekilde belirtmiştir; “…Manisa neredeyse ateş tarafından tamamen yok 

edildi…10.300 ev, 15 cami, 2 hamam, 2228 dükkan, 19 otel, 26 malikane yandı… 

Büyük bir tanıklık oranına göre şehir Ermeni ve Rum vatandaşlarının yardımıyla 

sistemli bir şekilde Yunan askerleri tarafından kundaklandı. Gaz yağı ve benzin daha 

çabuk yayılması ve yıkımın daha kesin olması için özgürce kullanıldı. İçerlerdeki 

kasabalar partimiz tarafından ziyaret edildi. Yangında zarar gören binaların 

yüzdesi: Manisa %90, Turgutlu %90, Alaşehir %70, Salihli %65 idi. Bu zarar verilen 

kasabaların yangını kazara kasıtsız değildi. Aksine çok iyi planlanmış ve organize 

edilmişti…” denilmiştir (Göktürk, 2016, s.107). 

Yangından zarar görmeyen mahallelere ilişkin de şu bilgiler bulunmaktadır. Kentin 

kenar mahallelerinde yaşayan bazı Manisalılar evlerini terk etmemiş ve sakladıkları 

veya gizlice tedarik ettikleri silahlar ile mahallelerini savunmuşlardır. Saz mahallesi, 
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İbrahim Çelebi Mahallesi ve Ulucami Mahallesinde yaşayanlar savunma 

göstermeleri ile bu mahallelerin yakılması engellenmiştir (Su, 1982, s.70). 

Manisa yangınına ilişkin Tezcan Karadanışman’ın anılar ve hatıralarından söz 

ederken şöyle demiştir; İşgal sonunda Manisa kurtulurken Manisa’yı askerler değil 

yerli Rumlar tarafından yakıldığı ve kendi evlerini yakmadıklarını ancak daha sonra 

Türklerin hınç sebebi ile Gayrimüslimlere ait kilise, ev gibi yapılarını yaktıklarını 

belirtmiştir. Evlerin hepsinin ahşap olduğu ve birbirlerine çok yakın olduğu, çıkan 

rüzgârın da etkisiyle Manisa’nın çoğunun yandığını belirtmiştir (Karadanışman, 

2013, s.151). 

 

Şekil 3.5 : 12 Ocak 1923 tarihli Yangın sonrası Manisa kenti görünümü (Frédéric 
Gadmer-Albert Kahn Koleksiyonu). 

Manisa için en önemli kırılma noktalarından olan işgal ve sonrasında çıkan yangın 

ile büyük bir kayıp yaşamış ve geriye mekânsal dokusunun tamamına yakınını 

kaybetmiş bir kent kalmıştır. 8 Eylül 1922 tarihinde Manisa’nın kurtulması ile yeni 

bir dönem başlayacak olup yangının geride bıraktığı şehrin yeniden imarına ilişkin 

çalışmalar başlayacaktır. 
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4. CUMHURİYET DÖNEMİNDE MANİSA (YANGIN SONRASI) (1923-1950) 

Saruhan sancağı olarak Aydın vilayetine bağlı olan Manisa, 1922 yılında Aydın 

vilayetinden ayrılarak müstakil olmuştur (Köklü, 2003, s.4). 

Cumhuriyet döneminde ise sancakların vilayet kabul edilmesi ile birlikte vilayet 

statüsü kazanmış ve merkezi Manisa olarak 1926 yılına kadar yine Saruhan adını 

korumuştur. 24 Ekim 1926 tarihinde çıkarılan 412 numaralı kararname ile vilayetin 

adı merkez kaza ile aynı olmak üzere Manisa olarak değiştirilmiştir (Bilgi, 2005, s.1-

18). 

Kurtuluş Savaşının kazanılmasıyla birlikte Osmanlı yönetimine son verilip, 

Cumhuriyetin ilanı ile yeni bir rejime geçilmiştir. Cumhuriyetin ilanı ile yeni bir 

akım olarak modernite kavramı gelişmeye başlamış ve kentlerin planlamasından, 

yaşam tarzına, yönetim gibi her kolda yeni bir anlayış benimsenmiştir. Yeni dönemle 

birlikte yeni bir ülke kurulurken birçok kararlar alınmaya başlamış ve bu kararlardan 

en önemlilerinden biri ise kentlerin modern olarak yeniden planlanmasıdır. 

Modernite kavramının fiziki yansıması kentler olacaktır. Bu nedenle iki önemli karar 

alınmıştır. Bunlardan ilki Osmanlı rejiminin başkenti İstanbul’u değiştirerek 

Cumhuriyetin başkentini Ankara olarak belirlenmesiyle Ankara’nın ülkenin başkenti 

olmasına yakışır bir şekilde en modern planlamanın yapılmasıydı, ikincisi ise 

kurtuluş savaşı sırasında yangınla büyük zarar gören batı illerinin yeniden 

planlamasıydı. Ayrıca Türkiye’nin ulus devleti köktenci bir modernite projesi 

oluşturulması amacıyla ülke düzeyinde mekânsal içerikli kararlar alınmıştır. Bunlar, 

var olan demiryolları dış etkilerle biçimlenmiş ağaç şemasından, Ankara merkezli iç 

Pazar bütünlüğünü sağlamaya dönük, ülke mekânının tümünü kapsayan ağ haline 

dönüştürülmesi olup, bu demiryolları üzerindeki küçük merkezlere devlet sanayileri 

kurulması, ülkede küçük büyük yerleşmelerde kurulan halkevleri ile modernite 

projesinin tüm ülke mekânını etkilemesi sağlanmaya çalışılmıştır (Tekeli, 2011, 

s.203). 



58 
 

Manisa üç buçuk yıl süren işgalden sonra 5- 8 Eylül 1922 günlerinde yaşadığı yangın 

ile kent dokusunun tamamına yakınını kaybetmiştir. Kurtuluş Savaşı sırasında en çok 

zarar gören kentlerden biri olan Manisa’nın yeniden yapılanması için çalışmalar 

öncelikli olarak başlamıştır. Bu çalışmaların başında yıkım tespitlerinin yapılması ve 

modern kent projesine uygun bir imar planı hazırlanarak kentin tekrar yapılanması 

amaçlanmıştır. 

Mimar Mesut Özok’un anılarında Manisa’nın yangın sonrası şöyle geçmektedir. 

“…Zafer kazanılmış, ancak cumhuriyet idaresi henüz kurulmamış, vatanda yanmış, 

yıkılmış. Onarım ister. Arkadaşı Süreyya ile harpten en çok zarar gören, Manisa 

iline yardıma karar verirler. İlk olarak, Manisa istasyonu civarında, yangın 

felâketzedelerine, iki ay gibi kısa bir sürede, 50 ev yapılıyor. Vali, sporcu Aziz Bey'in 

ısrarı üzerinde, Mesut Bey Manisa İl Hususi İdaresi Mimarlığı görevini kabul ediyor. 

Bir buçuk yılda, Manisa ile tüm ilçelerindeki resmi binaların rölöve, restorasyon 

projeleri ve keşiflerini yapıp, İçişleri Bakanlığı'ndan ödenek isteniyor. Ancak, çok az 

bir ödemek geldiğinden, birkaç binanın onarımı ile 3-4 ilkokul inşaasını 

gerçekleştirebiliyor.” ve “İzmir İmar ve İskan Müdürlüğü'nün kadrosu, çok zayıf idi. 

Yapılacak iş ise çok büyük ve dağınıktı. İzmir, Manisa, Aydın ve Balıkesir gibi 4 il 

içinde, 40 ilçede onarıma muhtaç 22.500 ev vardı. Ayrıca, 50 hanelik iki örnek köy 

inşa etmek gerekiyordu. Bunlardan biri, Manisa İli Çobanisa Köyü, diğeri Aydın İli 

Kayas Köyü idi. 22.500 evin bir kısmı savaş, bir kısmı define aramak yüzünden iyice 

harap olmuştu…” (Çeçener, 1984, s.204).  

Yeni bir ülkenin kurulmasının zorluklarının yanında savaşın getirdiği yıkım ve 

ekonomik koşulların yetersizliğinde yeni modern kentler oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Bu zorluklar hem maddi hem teknik yetersizlikler ile iyice şartları zorlamaktadır. 

Tüm olumsuzluklara rağmen kentler hızla düzenlenmeye başlamışlardır.  

4.1 Yasal Düzenlemeler 

Cumhuriyet yönetimi Osmanlı döneminden kalan mevzuatı kullanarak arka arkaya 

çıkardığı kanunlar ile yeni bir kurumsal düzenleme oluşturmaya çalışmıştır. 

Oluşturulan kurumsal düzenlemeler ile kamunun işlerini kolaylaştırmaya yönelik 

hem de yeni bir modern kent oluşturulması için tüm altyapıyı hazırlamayı 

amaçlamaktadır. 
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Kurtuluş savaşının ardından yangın geçiren alanlarda yeniden düzenlemelerin 

yapılmasına öncelik verildi. Düzenlemeler sırasında savaş sonrası ülkede yaşanan 

nüfus değişimi nedeniyle mülkiyet sorunları ortaya çıkmıştır. Bu nedenle 1925 

yılında 1882 tarihli Ebniye Kanunun bazı maddelerini değiştiren 642 sayılı kanun 

çıkarılmıştır. Bu yasa ile belediyelere 150’den fazla binanın yandığı alanlarda 

düzenleme yetkisi vermiştir. Bu alanlarda belediye tarafından yeni planlar 

hazırlatılacaktır. Büyük yangın alanları tarla olarak sayılacak ve bu alanlarda arsası 

bulunanlara komisyonun belirlediği arsanın değerini karşılığı bono verilecektir. 

Hazırlanan yeni plan ile arsalar açık artırma ile satılacak, bono sahipleri arsaların 

yeni değerini ödemekle bonolarını kullanabileceklerdir. Böylelikle mülkiyet sorunu 

yangın geçiren kentlerde çözülmesi öngörülmüştür. Batı Anadolu’da yangın geçirmiş 

kentlerde bu kanundan yararlanarak çoğunluğu harita mühendisleri tarafından 

planlama çalışmaları yapılmıştır (Tekeli, 2011, s.67). 

642 sayılı kanun ile Kurtuluş Savaşından sonra beliren ihtiyaçlara yönelik Ebniye 

Kanununun yangın mahalleriyle ilgili 20-25. maddelerini değiştiren ve 150’den fazla 

binası yanan mahallerin boş arazi gibi sayılarak yeni şekilde düzenlenmesi ve 

mülkiyete ait işlemlerin bir yıl içinde belediyelerce yapılması öngörülmektedir 

(Köklü, 1982, s.12). 

Ankara’nın planlamasıyla kazanılan deneyimlerle 1930’lu yıllara gelindiğinde artık 

belediyelere ilişkin düzenlemelerin kurumsallaşması gerektiği düşünülerek kent 

planlamasının ve yönetiminin yeniden şekillendirilmesine için 1930-1936 yılları 

arasında birçok yasa çıkararak kurumsallaşma sağlanmaya çalışılmıştır. İlk olarak 3 

Nisan 1930 tarihinde 9 fasıl ve 165 maddeden oluşan 1580 sayılı Belediyeler Kanunu 

çıkarılmıştır (Manisa Belediyesi 1984-1989, s.18).  

1876 yılında çıkarılmış olan Vilayet Belediye Kanununun yeni bir yasa ile 

değiştirilmesinin sebebi Cumhuriyet ile getirilmek istenen çağdaşlaşma ideolojisine 

uygun olmamasıdır. Bu nedenle belediyelerin karar organlarının yapısını kurulmak 

istenen çağdaş kent yapısına uygun hale getirmek amaçlanmıştır. Belediyeler 

Kanununun 15. maddesinin 30. fıkrasında “her belediye, beldenin harita, kadastro 

ve müstakbel şehir planlarını yaptırmaya ve bu planları en az beş senelik çalışma 

programları hazırlayarak tatbike mecbur” denilmiş olup, belediyelere plan 

hazırlama sorumluluğu verilmiştir Kamu arsalarının belediyelere devrine ilişkin 

Belediyeler Kanununun 19. maddesinin 4. fıkrasında “belde sınırı dahilinde kalan 
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sahipsiz arazi ile şehir ve göl ve deni aksamının kavanin usulü mevzuasına göre 

tasarrufu ve kanunun maddemizin 686 ve 641. maddeleri mucibince devletin mülkü 

addolunan yerlerden belediye hududu dahilinde bulunanların tasarrufu belediyelere 

devir ve terk edilmiştir.” denilmektedir (Tekeli, 2011, s.78,79, 80, 85).  

Belediyeler Kanununun çıkarılmasından kısa bir süre sonra 1930 yılında 1593 sayılı 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanun ile belediyelere önemli yetki ve 

görevler verilmiştir. Söz konusu kanunun 4. maddesinde “şehir kasaba ve köylerdeki 

sağlık ve sosyal yardım hizmetleri, belediyeler özel idareler ve diğer mahalli 

idarelerce yürütülür. Bakanlık özellikle bu idarelere rehber olmak üzere bazı 

mahallelerde örnek kuruluşlar açar” denilmektedir (Tekeli, 2011, s.80). Bu kanun 

ile kentlerde modern kent anlayışına uygun kamu kuruluşları için yerler ayrılması 

sağlanmaya çalışılmıştır.  

Hıfzıssıhha Kanunundan 3 yıl sonra 10 Haziran 1933 tarihinde çıkarılan ve 1956 

yılına kadar uygulamada kalan 2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar kanununa göre 

her belediyenin gelecek 50 yıllık kent planını en geç 5 yıl içinde hazırlatması şart 

koşulmuş ve belediyelerin harita ve imar projeleri yapı ve onarımları için uyulması 

gerekli teknik şartlarla ilgili hükümler getirilmiştir (Gürel, 1984, s.145-146). Bu 

kanun ile belediyeler İçişleri Bakanlığının belirteceği süre içerisinde hâlihazır harita 

hazırlatma ve beş yıl içinde tek başına ya da belediyelerin plan hazırlatmak için 

kuracağı birlikler ile kent planı yapmaya mecbur tutulmuşlardır.  

Aynı kanunda şehir planlarının hazırlanmasında dikkat edilmesi hususlar 4. maddede 

belirlenmiştir. Çıkmaz sokak düzenlenmeyeceği, yol genişlikleri, demiryolu hatları 

ve su kanalları çevresinde boş bırakılması gereken alanların mesafeleri, korunması 

gerekli abide ve mabetlerin çevresinde açık alan oluşturulması, yaya kaldırımlarının 

genişliği, yolların genişliklerine göre binaların kat adet ve yüksekliklerine ilişkin 

hükümler belirlenmiştir. 7. maddesinde ise “bina yapılması menedilen mahaller beş 

sene içinde belediye tarafından istimlâk veya sahibinin rızası olduğu takdirde 

müstakbel şehir haritasına mutabık diğer bir mahal ile mübadele edilir” 

denilmektedir (Belediye Yapı ve Yollar Kanunu, 1933, s.191-193). 

2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanununun 8. maddesinde şehir planlarında yol 

ve yeşil saha gibi umumun menfaatine bulunan yerlerin mülkiyeti özel idare ve 

hazine ve evkafın elinde ise bunların istimlak edilmeyip, belediyelerin teklifi ve 

bakanlar kurulunun kararı ile belediyeye terk edilebileceği hükmü getirilmiştir. Bu 
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şekilde kentlerde imara ilişkin çalışmaların yapılabilmesi için alanlar ve gerekli 

koşullar sağlanmıştır. Özel kesim mülkiyetindeki alanlarda yapılacak operasyonlarda 

ise “hamur kaidesinin” uygulanması 2290 sayılı kanunun 6. maddesi ile getirilmiştir 

(Tekeli, 2011, s.85, 86). Özellikle mülkiyet probleminin bulunduğu ve yangınla zarar 

görmüş kentlerde bu şekilde imara ilişkin düzenlemelerin kamu yoluyla hızlı bir 

şekilde çözümlenmesi hedeflenmiştir. 

Belediyelerin kaynak sorunu için finansman kurumu olarak kurulan Belediyeler 

Bankası daha sonra yeni işlevler edinerek daha sonra 13.06.1945 tarihinde kabul 

edilen ve 23.06.1945 tarihinde Resmi gazetede yayınlanan 4759 sayılı kanunun 

yürürlüğe girmesi ile Belediyeler Bankasının görevini üstlenerek İller Bankası haline 

gelecektir. 1934 yılında ise 2722 sayılı Belediye istimlak Kanunu çıkarılmış ve 

belediyelere uygulamalarda kolaylıklar sağlanmıştır (Tekeli, 2009, s.114). 

Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle belediyelerin plan hazırlatma 

olanağı bulamaması ve uygulamada yaşanan sorunlar nedeniyle 7 Haziran 1935 

tarihinde Belediyeler Kanununa ek olarak 2763 sayılı “Belediye İmar Heyeti” gibi 

merkezi bir kurum getirilmiştir. Belediyelerin güçsüzlüğü, birlik kurarak kendi 

aralarında örgütlenememeleri, planların yapılmasında merkezi yönetimin işlev 

kazanmasına neden olmuş olup, bu yasaya göre İçişleri Bakanlığı nüfusu 10.000’den 

fazla olan yerlerde imar planları, lağım işleri, içme suları, spor alanlarını kanunlar 

çerçevesinde yaptırmak zorundaydı. Yapılması gereken plan ve çalışmalarla ilgili 

“Dahiliye Vekâletinin Reisliği” altında Nafia, İktisat, Sıhhat Ve İçtimai Muavenet 

Vekaletleri Mümessilleri ile Dahiliye Müsteşarı Mahalli İdareler ve Belediyeler 

Bankası Umumu Müdürleri ve Ankara İmar Müdürlerinden “Belediyeler İmar 

Heyeti” oluşturulmuştur. İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Belediye İmar heyetinin 

Türkiye’nin bu konudaki tüm gereksinimini karşılayamaması, 1935 yılında 

Bayındırlık Bakanlığının Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bir şehircilik 

bürosunun gelişmesine neden olmuş ve 30 Mayıs 1939 tarihinde 3611 sayılı Nafia 

Vekâleti Teşkilat ve Vazifelerine Dair Kanun çıkarılmıştır. Bu yasa ile İçişleri 

Bakanlığının kent planlamasına ilişkin teknik görevleri Nafia Vekâletine geçmiştir. 

Nafia Vekâletinin sorumluluğunda olan kent planlamasının ardından 17 Haziran 

1938 tarih ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Kanunu çıkarılmasıyla kent 

planlaması ve kentlerde yapılacak binaların yapılması fen adamlarına yetki verilmesi 

kararı alınmıştır. Bu yasa ile getirilen yenilikler Yapı ve Yollar Kanununa 17 Haziran 
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1944 gün ve 4585 sayılı yasa ile yansıtılarak “resmi ve hususi bütün yapıların proje 

ve inşaatının, nevi ve ehemmiyet ve büyüklük derecelerine göre fen adamlarının 

nezaret ve mesuliyeti” altında yapılması kuralı getirilmiştir (Tekeli, 2011, s.81, 82, 

95).  

21 Temmuz 1923 tarihinde onaylanan Manisa İmar Planı o zamanlar yürürlükte olan 

Ebniye Kanununa göre düzenlenmiş olup, bütün uygulamalar bu kanuna ve sonradan 

çıkarılan kanunlara göre revize edilerek devam ettirilmiştir. 

4.2 Nüfus  

Yangın sonrası Manisa’nın nüfusu 1900’lü yıllarda sahip olduğu nüfusa göre 

farklılıklar göstermiştir. Bunun birçok nedeni bulunmaktadır. İlk olarak Kurtuluş 

Savaşı sonrası yaşanan kayıplar, savaş sonrası Manisa’da bulunan Gayrimüslimlerin 

kenti terk etmeleri, yerli halkın ise yaşanan yangın yüzünden şehirden ayrılarak 

başka yerlere göç etmeleri gibi nedenler sayılabilmektedir.  

Milli Mücadele dönemlerinde Manisa nüfusunun azaldığı görülmekte ve bu 

azalmaya sebep olan unsurlar başka bir kaynakta şu şekilde belirtilmiştir. Bunlar; 

“Bölgenin Yunan işgaline uğraması nedeniyle halkın birçok zaiyata uğraması, Yunan 

tazyikinden kurtulmak için İzmir’e ve özellikle Karşıyaka muhaceret edilmesi, 

yakılan şehrin hasıl ettiği mesken buhranı, bütün varlıklarının kaybolması ve işsizlik 

yüzünden hissedilen parasızlığın uyandırdığı zaruret ile başka yerlere geçim aramak 

zarureti” denmiştir (Orkon, 1937, s.66). 

Manisa’nın nüfus yapısına ilişkin yapılan çalışmalarda Cumhuriyet öncesi dönemde 

olduğu gibi nüfusa dair farklı bilgiler bulunmaktadır. Yapılan tespit çalışmaları, yeni 

bir ülkenin kurulma telaşı, savaştan çıkan toplumdaki kargaşa ve her türlü 

yetersizliğin yaşanmakta olduğu o dönemde farklı bilgilerin bulunması ve bilgilerde 

farklılaşmaların olabileceğini düşündürmektedir. Çeşitli kaynaklarda geçmekte olan 

yıllara dair nüfus verileri verilmeye çalışılmıştır.  

Milli Mücadele sonrası 1926-1927 yıllarına ait devlet salnamesinde Manisa Merkez 

kazasının nüfusu 75.021 olarak belirtilmiş olup, 1927-1928 yıllarına ait salnamede 

ise yine Manisa kazasının nüfusu kadın 45.270, erkek 47.389 ve toplam 92.659 

olarak verilmiştir. 1935 yılında yapılan nüfus sayımında şehir, nahiye ve köy olarak 

verilmiş ve Manisa kazasının toplam nüfusu 90.977 olarak belirtilmiştir. Burada 
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önceki yıllara göre yaşanan nüfus değişikliğinin sebebi idari sınırların değiştirilmesi 

olarak belirtilmiştir (Bilgi, 1996, s.123-124). 

Osmanlı döneminde Manisa’da yaşayan Rum ve Ermenilerin Milli Mücadele 

yıllarında şehri terk etmiş olup buna karşılık Manisa’ya nüfus değişimi ile gelen 

göçmenler yerleştirilmişlerdir. 1927 Manisa Genel Nüfus Sayım Sonuçlarına göre 

Bulgaristan’dan 2.138, Sırbistan’dan 1.691 ve Yunanistan’dan 1.516 kişi gelmiştir. 

1927 yılında yapılan il nüfus sayımında nüfusun %1.6’sını yurt dışı doğumlulardan 

oluşmuştur (Yurt Ansiklopedisi, 1982-1983, s.5586). 

Şehrin nüfusunda yangın sonrası değişimlerin yaşanması sebebiyle nüfusa ait 

beklenen gelişme çok yavaş olmaktadır. Doğudaki topçu ve batıdaki piyade birlikleri 

ile beraber şehrin nüfusu 1927 yılında 28.684, 1935 yılında 30.877, 1940 yılında da 

37.623 kişiyi bulmaktadır (Köklü, 1993d, s.2). 

1914 yılında 40 bin olan Manisa’nın nüfusu 1927 yılında yapılan ilk nüfus sayımında 

28 bin civarındadır. Bu nüfus azalmasının sebebi Gayrimüslim nüfusun ülkeyi terk 

etmiş olması veya mübadeleye tabi tutulması olmuştur. Ayrıca yangın sonrası 

kentteki nüfusun çevre şehirlere göç etmesi ve geri gelmemesi nüfus sayımlarındaki 

değişimin sebepleri arasındadır. Çizelge 4.1 ile 1908 ile 1960 yılları arasında değişen 

nüfus dağılımı şu şekildedir; 

 1908-1960 yılları arası nüfus sayımı. 

Yıllar Nüfus 

1908 35.040 

1914 40.000 

1927 28.684 

1932 26.704 

1935 30.877 

1940 37.623 

1945 32.079 

1950 35.019 

1955 44.769 

1960 59.675 

(Bilgi, 1998, s.35-36). 

Manisa kazasına ilişkin yapılan 1927-1950 yıllarına dair nüfus sayımlarında şehir, 

nahiye ve köylere göre dağılımının verildiği Çizelge 4.2’de şu şekilde ifade 

edilmiştir; 
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 1927-1950 yılları arası şehir, nahiye ve köyler, Manisa Kazası nüfus 
dağılımı. 

 1927 1935 1940 1945 1950 

Şehir 

Kadın 13.205 15.299 15.675 15.990 - 

Erkek 15.430 15.578 21.948 16.089 - 

Toplam 28.635 30.877 37.623 32.079 35.240 

Nahiye ve 
Köyler 

Kadın 32.065 30.039 32.691 33.538 - 

Erkek 31.953 30.061 31.335 33.606 - 

Toplam 64.018 60.100 64.026 67.144 69.600 

Manisa 
Kazası 

Toplamı 

Kadın 45.270 45.338 48.366 49.528 - 

Erkek 47.653 45.639 53.283 49.695 - 

Toplam 92.653 90.977 101.649 99.223 104.840 

(Bilgi, 1996, s.125) 

Çizelge 4.2’yi incelediğimizde kent nüfusunun yıllar içerisinde artmakta olduğu ve 

köylerde yaşayan nüfusun kent nüfusuna oranla daha fazla olduğu görülmektedir.  

Başka bir kaynakta ise 1927 yılına dair nüfus verilerinde Manisa’nın nüfusu 28.684 

olup, Manisa’nın şehir nüfusuna ilişkin 1935 yılında yapılan nüfus sayımına dair 

verilerde 15.514 erkek, 15.232 kadın olmak üzere toplamda 30.746 olarak 

belirtilmiştir (Orkon, 1937, s.52-66). 

1935 yılı nüfus sayımına göre Manisa şehrinde toplam nüfus 30.877 olduğu ve ana 

dili Rumca, Ermenice ve İbranice olanların sayısı 732’dir. 732 kişinin 585 kişisi 

Rumca, 145’i İbranice ve 2’si Ermenice konuşanlardan oluşmaktadır. Müslüman 

nüfusun dışında en yoğun 169 kişi Museviler olup, 5 kişi de Hristiyan nüfusa dahildir 

(Bilgi, 1996, s.134). Milli Mücadele sonrası şehri Gayrimüslimlerin terk ettiği ve 

kentte az sayıda Yahudi nüfusunun kaldığı görülmektedir. Anadili Rumca 

olanlarında çoğunluğunun mübadele ile Manisa’ya yerleşenler olduğu söylenebilir. 

1927 yılında yapılan nüfus sayımı bilgileri ile ilk olarak Manisa şehrine ait bilgiler 

elde edilmekte ve Cumhuriyetin ilk yıllarına dair nüfus bilgilerine 1932, 20 Ekim 

1935, 20 Ekim 1940, 21 Ekim 1945, 22 Ekim 1950 yıllarında yapılan nüfus 

sayımlarında ulaşabilmektedir. Çizelge 4.3 ile 1927 yılı ile 1950 yılları arasında 

kadın ve erkek nüfus bilgileri gösterilmiştir. 
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 1927-1950 Manisa Kenti nüfus sayımı. 

 1927 1932 1935 1940 1945 1950 

Kadın 13.205 13.402 15.299 15.675 15.990 16.766 

Erkek 15.430 13.302 15.578 21.948 16.089 18.474 

Toplam 28.635 26.704 30.877 37.623 32.079 35.240 

(Bilgi, 1996, s.187) 

Manisa kenti, 1914 yılında sahip olduğu nüfusa, 1950’li yıllarda ancak ulaşabilmeyi 

başarmıştır.  

1950-1955 döneminde ülkenin ekonomik yapısındaki değişimin başlangıcı olan iç 

göçler kent-bölge ilişkilerinin gelişmesinin temel nedenidir. Bu gelişmeye neden 

olarak, karayolu ulaşımına ağırlık verilip buna bağımlı olarak ulaşım olanaklarının 

artmış olması, yurtdışından gelen göçmenlerin Manisa ve çevresine yerleştirilmiş 

olması ve kırsal kesimlerden büyük yerleşim merkezlerine doğru görülen göç ve hızlı 

kentleşmedir (Gürel, 1984, s.143).  

4.3 Mahalle 

Yangın öncesi Manisa’nın mahalle sayısı yüzyıllar içerisinde değişiklik göstermiş ve 

o yıllarda mevcut olan mahallelerin isimleri kayıtlara geçirildiği kadarıyla 

ulaşılabildiğinden tam sonuçlara erişilememektedir. Bu nedenle mahalle sayısı ve 

adları açısından kesin bilgilere sahip olamamaktayız.  

Mahalle sınırlarının düzenlenmesi Osmanlı Döneminde kentlerde bir mahallenin 

kurulması, bölünmesi, bir başka mahalle ile birleştirilmesi ya da ortadan kaldırılması 

tamamen devletin yetkisinde yapılabilmekteydi ve bu süreç Cumhuriyet sonrasında 

da bu şekilde devam ettirilmiştir. 19.6.1933 tarihli 2295 Sayılı Kanun ile mahalle 

muhtarlıkları yasal düzenlemenin kaldırılması ve muhtarlık örgütünün işlevlerinin 

diğer kurumlara dağıtılmış olup, Anadolu kentlerinde mahalle kurumu karmaşa 

neden olmuştur. 10.4.1944 yılında hazırlanan 4541 Sayılı Kanun ile mahalle 

muhtarlıkları yeniden kurulmuştur. Bu şekilde yeniden eski düzene geri dönülmüştür. 

Kurtuluş Savaşı öncesinde yaklaşık 60 mahalleye sahip olan Manisa ilinde, Kurtuluş 

Savaşı sonrasında mevcut mahalle sayısı indirilerek yeni imar planında 33 mahalle 

olarak düzenlenmiştir.  
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21 Temmuz 1923 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren Manisa şehrine ait imar 

planında mahalle isimleri ve sınırları Şekil 4.1 ile gösterilen harita ile şu şekilde 

belirtilmiştir; 

1.Akşemsettin 2. Alaybey 3. Aynıali 4. Çarşı 5. Dere 6. Dervişali 7. Dilşikar 8. 

Gazipaşa 9. Göktaşlı 10. Hacıyahya 11 Hakibaba 12. Hamzababa 13. Hüsrevağa 14. 

İbrahimçelebi 15. İshakçelebi 16. İsmetpaşa 17. İvazpaşa 18. Karahisar 19. 

Kuyualanı 20. Lalapaşa 21. Mimarsinan 22. Niflizade 23. Nişancıpaşa 24.Sarabat 25. 

Saruhanbey 26. Sinanbey 27. Şehitler 28. Şehit Mustafaağa 29. Tabaklar 30. 

Tevfikiye 31. Velioğlu 32. Yarhasanlar 33. Zafer (Köklü, 1993c, s.7). 

 

Şekil 4.1 : Köklü’nün 1993 tarihli Manisa Şehir Atlasından faydalanılarak 
oluşturulan Manisa 1923 tarihli imar planı mahalle sınırlarını gösterir harita (Aydın, 

2017).  

Manisa’nın 1923 yılında hazırlanan imar planına göre mahalle sayısı 33 olarak 

belirtilerek sınırları çizilmesine rağmen resmiyette mahalle sayısı plana uygun devam 

etmemiştir. Bu geçiş sürecinde nüfus sayımı, Saruhan Vilayeti Meclis-i Umumisine 

ait zabıtlar, seçimler gibi farklı uygulamalarda mahalle sayısı ve isimlerinin farklılık 

gösterdiği görülmektedir. 

1926 yılındaki Saruhan Meclisi Umumisinde Deveciyan Mahallesinin ismi Şehit 

Hacı Mustafa Ağa olarak değiştirilmiş, 1927 yılındaki Meclisi Umumi’de mahalle 

sayıları ve isimleri ile ilgili teklif görüşülmüş ve Hüccaclar Mahallesinin Debbağlar 

olarak isimlendirilmesi kabul edilmiştir. 1928 yılında yapılan nüfus sayımı 

sonuçlarına göre Manisa’da 52 mahalle olduğu belirtilmiştir. 1929 yılı Meclisi 

Umumi zabıtlarına göre mahalle sayısının 54’ten 33’e indirilmesi görüşülmüş ve 
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kadastro ile vilayet arasında mahalle sınırlarının çözülmesi konusu kayıtlara 

geçmiştir (Bilgi, 1996, s.199-201). 

1928 yılında kayıtlara göre 52 mahalleye sahip olan Manisa’da 1934 yılında yapılan 

belediye seçimlerine ilişkin mahalle seçmen listelerinde mahalle sayısı 51 olarak 

belirtilmiş olup, bu mahalleler; 

1. Alaybey 

2. Akmescit 

3. Attar Hoca 

4. Aynalı 

5. Ayvazpaşa 

6. Babakuyu 

7. Bektaşkebir 

8. Bektaş-ı sagir 

9. Bölcekatik 

10. Bölcek cedit 

11. Cami-i kebir 

12. Çaprazkebir 

13. Çapraz sagir 

14. Çarşı 

15. Çengizade 

16. Danışment Halil 

17. Dere 

18. Derviş Ali 

19. Dilşeker 

20. Ebekuyu 

21. Göktaşlı 

22. Hacı Yahya 

23. Haki Baba 

24. Hüccaclar 

25. Hüsrev Ağa 

26. İbrahim Çelebi 

27. İlyas kebir 

28. İlyas sagir 

29. İmad 

30. İsa Fakih 

31. Karahisar 

32. Karayunus 

33. Körhane 

34. Küçüktekke 

35. Lalapaşa  

36. Mamuret’ul 
Hamidiye 

37. Narlıca 

38. Nasrullah 

39. Niflizade 

40. Nişancı Paşa 

41. Recai 

42. Sakiler 

43. Sarabat 

44. Saray 

45. Seyit Hoca 

46. Şehit Hacı 
Mustafa 

47. Şehitler 

48. Tevfikiye 

49. Yarhasanlar 

50. Yaveyler 

51. (Kaynakta 
verilmemiştir) 

(Bilgi, 1996, s.201). 

Osmanlı Döneminde Manisa’nın demografik yapısındaki çeşitlilik mahalle isimlerine 

de yansımıştır. Mahalleler yoğunlukla sahip olduğu farklı özelliklere göre 

isimlendirilmişlerdir. Ancak Cumhuriyet sonrası mahalle isimleri dönemin koşul ve 

şartlarına göre değiştirilmeye başlamıştır. Örneğin; işgal sonrası Manisa’nın 

kurtuluşu sırasında üç askerin şehit düştüğü Saz mahallesine Şehitler ismi verilmiştir. 

Ayrıca çoğunlukla Rumların yaşadığı ve haç sembolünden dolayı Çaprazlar 

Mahallesi denen mahalleye de Zafer Mahallesi ismi verilmiştir (Köklü, 1993c, s.7).  

Manisa Şehir Planına ilişkin Bayındırlık Bakanlığı Yapı Umum Müdürlüğü’nün 

26.06.1936 tarih ve 2531/7911 sayılı yazı eki ile Ankara’ya bir harita iletilmiştir. Söz 

konusu yazı ekinde iletilen haritada mahalle isimleri ve sınırları belirtilmiştir. 1936 

yılında 33 mahalle olarak belirlenen Şekil 4.2 ile gösterilen haritada mahalle isimleri 

de yer almakta olup, yeni isimleri ve parantez içinde değişimden önceki isimleri 
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verilmiştir. Bu değişimler o dönem yapılan değişiklikler ile bey, paşa gibi unvanların 

yasaklanması da etkilidir. 

1. Adakale 
(Karahisar) 

2. Akgün 
(Akşemsettin) 

3. Arda (Aynı-ali)
  

4. Akıncılar 
(Velioğlu) 

5. Alaybey 

6. Anafarta 
(Gazipaşa) 

7. Atıcı 
(Nişancıpaşa) 

8. Bayındırlık 
(Sarabat) 

9. Çarşı 

10. Dere 

11. Dinçer 
(Hamzababa) 

12. Ege (Şehit 
Mustafaağa) 

13. Gediz 
(Tabaklar) 

14. Göktaş 

15. İbrahimçelebi 

16. İnönü 
(İsmetpaşa) 

17. İsakçelebi 

18. Kaynak 
(Hakibaba) 

19. Kocatepe 
(Niflizade) 

20. Kuyualanı 

21. Mimarsinan 

22. Mutlu 
(İvazpaşa) 

23. Necati 
(Dilşeker) 

24. Peker 
(Dervişali) 

25. Sakarya 
(Hüsrevağa) 

26. Saruhan 
(Saruhanbey) 

27. Şehitler 

28. Tevfik 
(Tevfikiye) 

29. Topçuasım 
(Hacıyahya) 

30. Tunca 
(Sinanbey) 

31. Ulus (Lalapaşa) 

32. Yarhasanlar 

33. Utku (Zafer) 

(Köklü, 1993e, s.4). 

 

Şekil 4.2 : Köklü’nün haritasından (1993e) yeniden düzenlenen 1936 yılı mahalle 
sınırlarını gösterir harita (Aydın, 2017). 

Mahalle isimlerinde yapılan değişiklikler olmasına rağmen eski mahalle isimlerinin o 

dönemlerde yine kullanıldığı görülmektedir. 1943 yılında yapılacak mebus seçimi 

için mahallelerin nerede oy vereceğine dair listede 50 mahalle ismi verilmiş ve 

bunların çoğu eski mahalle isimleri olarak belirtilmiştir. 
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1. Attar Hoca 

2. Akmescit 

3. Aynıali Körhane 

4. Ayvaz Paşa 

5. Alaybey  

6. Bektaş kebir 

7. Bölcek atik  

8. Babakuyu 

9. Bektaş sagir  

10. Cami kebir 

11. Çarşı Niflizade  

12. Çapraz kebir 

13. Çapraz sagir  

14. Çengizade 

15. Dilşeker  

16. Danişmen Halil 

17. Dere 

18. Dervişali 

19. Ebekuyu 

20. Göktaşlı 

21. Hüsrevağa 

22. Hüccaclar 

23. Hacı Yahya 

24. Hakibaba 

25. İsa Fakı 

26. İbrahim Çelebi 

27. İmadettin 

28. İlyas kebir 

29. İlyas sagir 

30. Karayunus 

31. Karahisar 

32. Küçük tekke 

33. Lalapaşa 

34. Mamuretül 
Hamidiye 

35. Nasrullah 

36. Nişancıpaşa 

37. Narlıca 

38. Recai 

39. Sakiler 

40. Sarabad 

41. Saray 

42. Sultan 

43. Seyit Hoca 

44. Şehitler 

45. Şehit Hacı 

46. Mustafa 

47. Tevfikiye 

48. Tımarlarda 
oturanlar 

49. Yarhasanlar 

50. Yaviler 

(Bilgi, 1996, s.204). 

1949 yılında yapılacak Milletvekili seçimi için Manisa Valiliğinin ilanında 

mahallelerin nerede oy kullanacağını gösterir bir haritada 33 mahalle olarak 

belirtilmiştir. Burada da bazı mahalle isimlerinde farklılıklar görülmekle birlikte 

mahalle sayısının 1923 yılında plan ile belirtilen mahalle sayısına indiği ama mahalle 

isimlerinde farklılıklar olduğu görülmektedir. Bu listede yer alan mahalleler şu 

şekildedir; 

1. Adakale 

2. Akgün 

3. Akıncılar 

4. Alaybey 

5. Anafarta 

6. Arda 

7. Atıcı 

8. Bayındırlık 

9. Çarşı 

10. Dere 

11. Dinçer 

12. Ege 

13. Gediz 

14. Göktaşlı 

15. İbrahim Çelebi 

16. İnönü  

17. İsak Çelebi 

18. Kaynak 

19. Kocatepe 

20. Kuyualan 

21. Mimar Sinan 

22. Mutlu 

23. Necatibey 

24. Peker 

25. Sakarya 

26. Saruhan 

27. Şehitler 

28. Tevfikiye 

29. Topçuasım 

30. Tuncer 

31. Ulus 

32. Utku 

33. Yar Hasanlar 

(Bilgi, 1996, s.204). 

Yangın sonrası Manisa’nın demografik yapısı tamamen değişmiş olup, kentte 

yaşayan Rum ve Ermeni halk ev, dükkân, tarlasını bırakıp Manisa’yı terk etmişlerdir. 
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Sadece Yahudi halkının bir kısmı Manisa’da kalmış ve Adakale ve Göktaşlı 

mahallesinde yaşamaya devam etmişlerdir (Dayıoğlu, 2012, s.128). Yahudi nüfus 

Cumhuriyet sonrasında varlığını korusa da 1960’lar sonrasında Manisa’yı terk 

etmişlerdir.  

4.4 İmar Hareketleri 

Manisa, Kurtuluş Savaşı sırasında geçirdiği işgal yıllarının ardından büyük bir 

yangın geçirerek tamamına yakınını kaybetmiştir. Savaş sonrası sadece kentin kıyı 

kesimlerindeki binaların kurtulabildiği ve bir enkaz yığını haline gelen şehrin 

yeniden imar ve inşa edilmesi gerekmiştir. İşgal sonrası kentin yıkımından sonra 

imar ile ilgili çalışmalar hemen başlamıştır. Mutasarrıf Aziz Bey’in öncülüğünde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Nafia Vekâletini de devreye sokarak, 

Mühendis Selahattin Bey ile ortakları Ziya ve Akif Beylerin kurduğu Türk İmar ve 

İnşa Şirketi’yle 29 Kasım 1922’de bir anlaşma yapılarak çalışmalara başlanmıştır. 

Çalışmalar dokuz ay gibi bir süre içerisinde tamamlanmış olup, 21 Temmuz 1923 

tarihinde imar planı onaylanmıştır.  

Cumhuriyetin karşılaştığı ilk problem yangın yerlerinin yeniden planlanmasıydı ve 

Osmanlı kent planlama pratiğinin esası buna dayanıyordu. Daha önceden yangın 

geçiren alanların planlaması konusunda bir bilgi yer almaktaydı ve Ege Bölgesinde 

yanmış kentlerin planlanması Türk harita mühendisleri tarafından 

hazırlattırılmışlardır Bu şekilde Kurtuluş Savaşı sırasında yangın geçiren batı illeri 

öncelikle ele alınarak planlanması hedeflenmiştir. 

Cumhuriyetten evvel yürürlükte bulunan Ebniye Kanununun hükümlerine uyularak 

ve hâlihazır haritaları üzerindeki yolların muayyen bir istikamete göre genişletilerek 

esas tutan istikamete göre genişletilerek tanzimini esas tutan istikamet haritaları 

yapılmıştır. İmar planı yapılması için öncelik verilen batı illerinde de hızlı bir 

planlama süreciyle yol-istikamet planları yapılmıştır. Manisa için de hazırlanan imar 

planı bir yol istikamet planıdır. 1933 yılında Yapı ve Yollar Kanunu çıkıncaya kadar 

yapılan yol istikamet planları niteliğindeki planları yapanlar daha çok haritacılardır. 

Yapı ve Yollar Kanunu ile tanımlanan yeni planlama biçimi ile haritacılar plan 

yapma yetkilerini kaybetmişlerdir (Tekeli, 2011, s.66, 95).  
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Osmanlı İmparatorluğu döneminde de haritacılık çalışmaları yapan Gelibolulu 

haritacı Ziya Bey başkanlığında Y. Müh. Selahattin Bey ve Nihat Bey’in içinde 

bulunduğu beş kişilik bir imar heyeti İstanbul’da kurulmuştur. Bu heyet kurtuluş 

savaşı sonrasında Nazilli, Aydın, Turgutlu gibi kasabaların harita çalışmalarını 

yapmıştır. Sait, Cemal, Galip, Şevket Altaydar Beyler de Manisa, Salihli, Bandırma, 

Karacabey, Alaşehir’in harita çalışmalarında müteahhit olarak görev yapmışlardır. 

İlhan Tekeli’nin Cumhuriyet Döneminde, II. Dünya Savaşı sonuna kadar yapılan 

Harita ve İmar Planları Listesinde Manisa İline ait 350 hektar alanı kapsayan harita 

yapımının 1923 yılında müteahhit Sait ve Cemal’in,  aynı alana ait imar planının ise 

1923 yılında Cemaleddin Bey tarafından yapıldığı ifade edilmektedir (Tekeli, 2011, 

s.67, 123).  

Diğer bir kaynağa göre İtalyanların da Manisa ve İzmir imar planı çalışmaları için 

girişimleri olduğundan söz edildiği Ek-1’de detayı verilen yazıda 29 Aralık 1922’de 

Türk Mühendisleri İmar ve İnşa Şirketi ile yapılan sözleşme sonrası çalışmalar 

devam ederken yabancı şirketlerinde kentin imar ve inşaat faaliyetlerinde yer almak 

istediği ve dönemin İktisat Vekili, Manisa Valisi ve Belediye Başkanı ile İtalyan 

şirket arasında görüşmeler gerçekleştirildiğinden bahsedilmiştir. Gerekli izinlerin 

alınması halinde İzmir, Manisa ve Türkiye’nin diğer illerinde inşaat yapmak 

istenildiği belirtilmiştir (Çelebi, 2002, s.10-11). 

Aynı zamanda Ekim 1923 tarihinde merkezi Paris’te bulunan Fransız bir şirketinde 

de Manisa Belediyesine şehrin inşa ve imarı için müracaat ettiği belirtilmiştir (Bilgi, 

1996, s.246). 

Ancak yapılan literatür çalışmalarında Manisa’ya ait 1923 yılı imar planının 

Mühendis Selahattin Bey ile ortakları Ziya ve Akif Beylerin kurduğu Türk İmar ve 

İnşa Şirketi tarafından yapıldığı ifade edilmiştir. 

1923 Tarihli Manisa İmar Planı 

1923 tarihli Manisa Şehri Umumi İmar Planı hazırlanırken, Birinci Dünya savaşı 

öncesinde mühendis İkar tarafından yapılmış olan 1/2000 ölçekli Şehrin Umumi 

Haritası bu çalışmalar için yeterli bulunmuştur. İmar planlaması yanmayan kıyı 

mahallelerindeki düzensiz basit evlerin ileride kaldırılacağı kabul edilerek şehir 

tamamen yeni baştan bir bütünlük içinde şekillendirildi. Düzenlemenin ana hatları 

plan üzerinde belediye meclis kararı olarak etraflıca izah edildiği, plan notu 
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incelendiğinde ulaşıma ilişkin verilen kararlar ile şehrin anıtsal dini yapılarına 

verilen önemin planın en belirgin özelliği olduğu belirtilmiştir. Ayrıca şehrin bütün 

çevresini dolaşan ve şehrin önemli hizmet merkezlerini birbirine bağlayan tramvaylı 

ulaşım teklifi verilmiştir. Çalışmaların 21 Temmuz 1923 tarihinde bitirilerek kabulü 

ve gerekli işlemlerin tamamlanması için Belediye Başkanlığına teslim edilmiştir. 

Yapılan işlemlerden de görüleceği üzere, plan ve notunun aynı gün belediye 

meclisince kabulü yapılarak Vilayete iletilmiş ve vilayet meclisi de aynı gün kabul 

ve tasdikini yaparak belediye başkanlığına iade etmiştir. Bu suretle plan teslim 

edildiği gün yürürlüğe girmiştir (Köklü, 1993c, s.1).  

25 Mayıs 1923 tarihli Yeni Gün gazetesinde çıkan Ek-2’de yer alan yazıda imar 

planına ilişkin kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik haber yapılmış ve planın 

detayları hakkında bilgi verilmiştir. İmar planına göre planlanacak alanlara 

getirilmesi öngörülen fonksiyonlar, cadde ve sokak genişlikleri, cephe 

yüksekliklerine ilişkin bilgiler yer almıştır. İmar planını hazırlayan şirket tarafından 

kadastro çalışmalarının da tamamlanarak, kentin bütününe dair haritalama ve arsa 

düzenlemelerinin yapıldığı belirtilmiş ve Türk mühendislerinden oluşan şirketin 

amacının çoğunlukla yabancıların gerçekleştirdiği çalışmaları Türk mühendislerce 

yapılabileceğine göstermek ve Manisa dışında Aydın, Nazilli ve Turgutlu şehirlerinin 

kadastro ve haritalarının tanzimi ve yeni şekillerinin tayinini yapmak olduğu 

belirtilmiştir (Çelebi, 2002, s.12-13). 

Tez kapsamında yapılan araştırmalarda 1923 yılında onaylanan Manisa İmar Planının 

orijinal hali ve plana ilişkin yazışmalar kurum arşivlerinde bulunamamıştır. 

Araştırmalar sonucunda sadece Nusret Köklü’nün eserlerinde Şekil 4.3 ile gösterilen 

plana ilişkin bilgilere ulaşılabilmektedir. Söz konusu eserlerde, imar planı paftasının 

üzerinde yer alan notlar ve kurumlar arasındaki imar planları ile kentin imarına ait 

yazışmalardan bahsetmektedir. 
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Şekil 4.3 : 1923 Plan Örneği (Köklü, 1993c, s.9). 

Köklü’nün aktardığı şekilde 1923 tarihli imar planının onay sürecine ait olan Ek-3’te 

yer alan yazışmada planın detaylarından bahsedilmiş olup, meydan olarak 

düzenlenen alanlar, açılması planlanan ana caddelerin istikametleri ve plan önerisi 

olarak getirilen tramvay hattı ile güzergâhı açıklanmış olup, plan notlarına dair 

verilerden bahsedilmiş olup, imar planı onaylanmıştır (Köklü, 1993c, s.4). 

1923 tarihli imar planı Belediye Meclisinin onayından sonra aynı gün Vilayete 

iletilmiş olup, Vilayet Meclisi de aynı gün onaylayarak planı Belediyeye Ek-4’te 

verilen yazı ile geri göndermiştir (Köklü, 1993c, s.4). 

Hazırlanan imar planı, 1/2000 ölçekte, ince bez muşamba harita üzerine 

hazırlanmıştır. Mevcut durumun yani 1914 tarihli İkar haritasının siyah hatlar 

çizilerek belirtildiği ve bu harita üzerine yeni imar planı da kırmızı hatlarla çizilerek 

gösterilmiştir. Bütün sokakların 10 m olarak, caddelerin ise önem derecesine 12, 15, 

20 m genişliğinde düzenlendiği, yol aksları da kurşun kalemle belirtildiği ve 

genişliklerinin de üzerlerine yazıldığı belirtilmiştir. Bazı mevcut eski caddelerin 

yönlerine uyulmak zorunluluğu üzerine yapılan değişiklikleri kapsayan ve ince beze 

yapıştırılmış kalın kâğıt üzerine 1/2000 ölçekli ve topoğrafik durumu renkli boyama 

olarak belirleyen ikinci bir harita daha yapılmıştır. 1925 yılında düzenlenen bu 

planda, şehrin resmi binaları, sosyal tesisleri, meydan ve parkları yine renkli olarak 
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belirlenmiştir. Hükümet konağı, adliye ve belediye binası, akıl ve verem hastanesi, 

cezaevi, hal, elektrik fabrikası, otel ve diğer bina yerleri ile stadyum ve spor tesisleri 

ve ziraat sergisi düzenlemesi için alanlar ayrılmıştır. Ayrıca harita üzerine Kurtuluş 

Savaşı sonrasında oluşturulan mahalle isimleri ve yerleri belirlenmiştir (Köklü, 

1993c, s.6). 1923 yılı imar planında sosyal donatı alanları, fonksiyon bilgilerine yer 

verilmemiştir. Bu nedenle kentin düzenlenmesine yönelik yeni kurulacak kurumlar 

için alanlar belirlenmiştir. 

1923 yılında hazırlanan imar planı gibi daha sonraki yıllarda yapılan yukarıda da 

bahsi geçen 1925 yılında hazırlanan plan çalışmalarına ilişkin paftalar da arşivlerde 

bulunmamaktadır. Bu nedenle Manisa İline ait imar planı çalışmalarına dair veriler 

belli kaynaklar ile kısıtlıdır. 

Cumhuriyet döneminde karşılaşılan ilk sorun savaş sonrası yanan kentlerin yeniden 

imar edilmesiydi. Osmanlı döneminden de kentlerde yangından dolayı imar edilmeye 

ilişkin bir deneyim bulunmaktaydı. Bu nedenle Ege’de yanmış kentler Türk harita 

mühendislerine hazırlatılan planlarla zaman içinde imar edildiler. Ancak Osmanlı 

döneminden farklı olarak yeni bir sorunun daha çözülmesi gerekmekteydi. Savaş 

sonrası bu alanlardaki nüfusun tamamen değişmesi ile yeni düzenlemelerde mülkiyet 

sorununu ortaya çıkardı ve öncelikle bu alanlarda ortaya çıkan mülkiyet durumunun 

çözülmesi gerekmekteydi. Yangın kentin büyük çoğunluğunu ve özellikle kentin 

Gayrimüslim ve Müslümanların bir arada yaşadığı mahalleleri etkilemiştir. 

Yangından etkilenen mahallelerde yaşayan halkın kenti terk etmesi ile geri kalan 

alanların yeniden düzenlenmesinde mülkiyet, öncelikli çözülmesi gereken 

konulardan biridir. 

Çarşı’nın inşasında uygulamanın hemen başlamasına rağmen, yangınla yok olan bu 

kısımlardaki mülkiyetin dönüştürülmesini kolaylaştırmak için mevzuat eksiklerinin 

giderilmesi gerekmiş olup, 29 Nisan 1925 tarihinde 642 sayılı Kanunun yürürlüğe 

girmesi ile bu sorun aşılmıştır (Köklü, 1982, s.16). 

Manisa’da yangından sonra yapılan kadastro tespitlerinde bina ve arsa sahiplerine, 

şehrin yanan kısımlarında (muhterik aksam), yeni imar adalarında 658 sayılı kanun 

gereği eski mülkiyet durumlarına uygun birbirinden farklı şekil ve büyüklükte 

oluşturulan parsellerin, yanmayan kısımlarda ise mevcut 1-252 numaralı adalardaki 

parsellerin çaplı tapu senetleri verildi. Paftalar üzerinde ada ve parsel numaraları ile 

sahipleri birer cetvel halinde gösterildi. Sahipleri çıkmayan veya tespit edilemeyenler 
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de ismi açık olarak tescil edildi. Bu paftaların asılları Tapu Kadastro Genel 

Müdürlüğünde bulunmaktadır. Tez kapsamında da kullanılan kadastral haritalarından 

da mülkiyete ilişkin bilgiler edinilmiştir. Manisa’daki yanan ve yanmayan 

kısımlardaki bütün inşaat ve esaslı tamir ruhsatları bu çaplı tapulara göre veriliyordu. 

(Köklü, 1994, s.16) Yanmayan kısımlarda ise imar uygulaması istimlakler yapılacağı 

zaman, imar adalarındaki belediye malı parsellerden tahsis yapılıyor veya bedeli 

ödeniyordu (Köklü, 1993c, s.7).  

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde yer alan ve tez çalışması kapsamında 

temin edilerek kullanılan kadastro paftaları Manisa kenti için yangın sonrası 

düzenlenen ilk kadastral haritalar olup, bu paftalar üzerinden özellikle yangından 

kurtulan alanlar için mülkiyet düzenlemelerine ait cetveller görülmektedir. Şekil 4.4 

ile tez kapsamında kullanılan 91 paftadan 11 numaralı pafta örnek olarak 

gösterilmiştir.  

 

Şekil 4.4 : Cetvelli Kadastro Paftası Örneği (Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Arşivi, 
2017). 

1932 tarihli Mimar Dergisinde Burhan Arif’in kaleme aldığı “Türk Şehirlerinin 

Bünyesi” başlıklı yazıda Avrupa şehirlerinden sokakları şekil itibari ile aynen 

alınarak kentlerimizde uygulanmasının uygun olmadığı gerekli çalışmaların yapılıp 

nüfusa, binaların hacim ve irtifaları, kentlerin kendi umumi karakterine göre Ebniye 

nizamnamelerine uygun yeni imar planları hazırlanması gerektiği belirtilmiş olup, 
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bazı kent imar planlarının verildiği kaynakta Manisa’ya ilişkin verilen plan örneği 

Şekil 4.5 ile gösterildiği şekildedir. 

 

Şekil 4.5 : Manisa imar planı örneği (Arif, 1932, s.1-3). 

Yeni İmar Planı Arayış Dönemi 

1933 tarihli ve 2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanunu’nun yürürlüğe girmesi 

ile belediyelere hâlihazır harita hazırlatma ve beş yıl içinde şehir planı yapma 

zorunluluğu getirilmiştir. Bu kanunda hazırlanacak planların elli yıllık nüfus artışını 

göz önünde bulundurarak kent sınırlarının tespit edilmesi ve gelecek nüfusa hizmete 

yönelik geniş alanlar bırakılması öngörülmüştür. 

Manisa Belediyesi de bu kapsamda çıkarılan yeni kanunlara uygun bir plan arayışına 

girmiştir. Gelişen kent ile birlikte yeni yatırımlar için alan yer seçimleri gerekmekte 

olup, 1923 yılında hazırlanan imar planının yol-istikamet planı olması sebebiyle imar 

planı ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Bu nedenle yeni imar planı hazırlanmasına 

yönelik Ankara ile Manisa Belediyesi arasında yazışmalar yapılarak imar planı 

hazırlanması istenmektedir. Bu konuyla ilgili olarak yazışmalara Nusret Köklü’nün 

İmar ve İskân Bakanlığı’nın kuruluşu ile birlikte Bayındırlık Bakanlığı’ndan buraya 

devredilen ve çuvallar içinde ambara kaldırılan kayıt dışı hurda evraklar arasından 

araştırarak sağladığı ve daha sonraki yıllara ait belgelerin İmar ve İskân Bakanlığı ve 

İller Bankası arşivlerinden temin ederek düzenlediği dokümanlar üzerinden verdiği 

bilgilerden temin edilebilmektedir. 
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O dönemde Manisa Belediyesi ile Bayındırlık Bakanlığı arasındaki yazışmalar 

Vilayet kanalı ile yapılabilmektedir. Bu nedenle yazışmalar bu kurumlar arasında 

devam etmiştir. Bayındırlık Bakanlığından Valiliğe oradan da Belediyeye aktarılan 

Ek-5’te yer alan yazı ile yeni plana ilişkin yazışmalar başlamaktadır.  

1936 yılında düzenlenen Ek-5’te yer alan yazıda 1923 tarihli imar planı kararlarının 

uygulanmaya başladığı ve öncelikli olarak yolların açılıp ağaçlandırıldığından söz 

edilmiştir. Şehrin iki bölge olarak tanımlandığı yazıda yanan alanlar ve yanmayan 

alanlarda yapılan düzenlemelerden bahsedilmiş, su şebekesinin düzenlendiği ve 

harita düzenlenmesinde ayrı tutulan yanmayan alanlarda inşaat izninin yol 

genişletme yapılması kaydıyla müsaade edildiği ve yanan yerlerde de onarımların 

devam ettiği gerektiği noktalarda plana uygun alandan yer ayrılması ile inşaat izni 

verildiğinden söz edilmektedir. İnşaat çalışmalarının da Çarşı ve çevresinde 

tamamlandığı diğer alanlarda da belirlenen hususlar doğrultusunda devam ettiği 

bilgisi verilmiştir. 

Belediyenin yazı eki olarak harita da iletilmiştir. Söz konusu harita üzerinde yer alan 

notta “Eski kadastro sahası ile olan irtibatı ve yeni kadastro sahasının tebeddül 

(değişen) eden mahalle ve sokak isimlerini gösterir umumi haritanın muaddel 

(değişik) şeklinde yapılan kopyasıdır. 14.7.936 Fen Memuru – K. Önal” yazmaktadır. 

Harita üzerinde yer alan işaretler; eski ve yeni kadastro hudutları ile mahalle 

hudutlarını göstermektedir. Harita üzerinde yer alan diğer bir notta; “Şehrin yanmış 

ve yanmamış olan yerlerini ve yanmış kısım dahilinde 13 seneden beri vücuda 

getirilmiş olan resmi yapılarını, açılmış olan yollarını gösterir 1/2000 mikyasında 

haritadır. 7.8.936 Fen Memuru” yazmaktadır.  Söz konusu yazı eki harita üzerinde 

açılmış olan yollar, açılmamış olan yollar, ağaç dikilmiş olan yollar, camiler, okullar, 

park ve bahçeleri yanmamış alanlara ilişkin sınırlar yer almaktadır (Köklü, 1993e, 

s.6). 

Vilayete iletilen harita üzerinde 1936 yılının mevcut durumunu ve Cumhuriyet 

sonrası o yıla kadar yapılmış resmi bina, cami ve okullar da gösterilmiştir. Bu binalar 

şunlardır; 

Hükümet, Belediye, Halkevi, Şehir Kulübü, Ortaokul, Yeni memleket Hastanesi, 

Borsa, Sinema, Necati İlkokulu, Gazi İlkokulu, Sekizeylül İlkokulu, İstiklal İlkokulu 

(Yeni yapılmakta olan bu okula 27.07.936 tarihinde ölen Manisa Valisi Murat 

Germen’in ismi verilmiştir.), İnönü İlkokulu, Sakarya İlkokulu, Ahmet Mithat 
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İlkokulu, Bağcılar Bankası, Ziraat Bankası, Osmanlı Bankası, İş Bankası, Hal Binası, 

Asri Kabristan, Yapılmakta olan kömür hali, Elektrik Fabrikası, Çamlık ve çocuk 

bahçesi, yapılmakta olan park, Muradiye Camii, Sultan Camii, Hatuniye Camii, Yani 

Cami, Yani Han, yanmamış hamam (Hüsrevağa), yanmamış Kurşunlu Han, Karaköy 

Hamamı (Köklü, 1993e, s.7). 

Kamu binaları ve sosyal donatı alanlarının öncelikli olarak imar planında yerlerinin 

belirlenmesi sonrasında uygulamalara da geçilmeye başlamıştır. Öncelikle 1924 

yılında yanan hükümet binası onarılarak yeni baştan yapılmış ve bu inşaatta Manisalı 

Yüksek Mühendis Nuri Bey ile Rüstem Bakoğlu görev almışlardır (Köklü, 1993d, 

s.2). Hükümet binasının onarılmasından sonra hal binası yapılmıştır. 1936 yılına 

kadar yine imar planına uygun olarak bazı yollar açılmaya başlamış olup, Şekil 

4.6’da gösterilmiştir  

 

Şekil 4.6 : 1936 Yılına Kadar Açılan İmar Yolları (Aydın, 2017). 

Vilayet kanalı ile Bayındırlık Bakanlığına iletilen bilgilerden sonra yine vilayet 

kanalı ile gelen Ek-6’daki cevap yazısından da anlaşılacağı üzere yeni bir plan 

yapılmasına gerek olmadığı ancak 2290 sayılı Yapı ve Yollar Kanununun 

gerektirdiği hususların yerine getirilmesi istenmektedir. Özellikle ilgili kanunun her 

belediyenin gelecek 50 yıllık kent planını en geç 5 yıl içinde hazırlatması şartına 

uygun Manisa’nın gelecek 50 yıllık nüfusunu karşılayacak alanların imar planında 

ayrılması istenmektedir. 
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Dönemin valisi Murat Germen’in ölümünün ardından Dr. Lütfü Kırdar 29.09.1936 

tarihinde vali olarak Manisa’ya atanmıştır. Dönemin belediye başkanı ise Avni 

Gemicioğlu’dur. İmar konusunda ilgisi olan vali ve belediye başkanının ortak 

çalışmaları ile Manisa iline yapılan hizmetlerin büyük bir bölümü bu dönemde 

yapılmıştır.  

Dr. Lütfü Kırdar tarafından cevaplanan Nafia Vekâleti’nin Ek-7’deki yazısında 

Manisa’ya ait yangın öncesi ve sonrasında düzenlenen haritalar, Ankara’da bulunan 

Nafia Vekâleti’ne iletilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı, Lütfü Kırdar’ın cevabına istinaden isteklerini daha açık bir 

şekilde ifade edildiği 20.05.1938 tarih ve 3959 sayılı yazısını Manisa Valiliğine 

iletmiştir. Söz konusu yazıda “28.04.1938 tarih ve 2134/58 sayılı yazıya ilişik olarak 

gönderilen Manisa şehrinin müstakbel imar planı tetkik edildi.  

1. Hükümet Konağı, Belediye, hastane ve Halkevi gibi resmi ve içtimai ve sıhhi 

müesseselerin bulundukları yerlerin işaret edilmesi 

2. Şehrin topoğrafik vaziyetini gösteren ve poligon noktalarının rakımlarının 

1/2000 ve 1/500lük haritalar üzerinde yapılması 

3. Şehir dahilindeki iktisadi, ticari ve sınai müessesat için hangi mıntıkaların 

tahsis edilmiş olduğu 

4. 16.02.937 tarih ve 856/2038 sayılı yazımızda istenilen ve şehrin inkişaf 

sahasının gösterecek olan haritanın biran evvel aldırılması esbabının temini 

Yukarıda dört maddede yazılı noksanların ikmal ettirilerek tezelden Vekaletimize 

gönderilmesi hususunun teminini dilerim. Nafia Vekili Kadri (İmza)” denilmektedir. 

Kentin önemli resmi yapılarının konumlandığı, ticari ve sanayi için ayrılan alanların 

ve gelişme alanlarının gösterildiği haritaların gönderilmesi istenmiştir. Ayrıca 

topoğrafik haritalarının da düzenlenerek kentin gelişimi ve mevcut durumunda 

planlama kararları alınabilmesi için bilgileri Valilikten istenmiştir. 

Valilik Bakanlığın yazmış olduğu yazıya “Manisa şehrinin müstakbel imar planında 

gösterilen noksanların ikmali ile uğraşılmakta olduğu ve hitamında sunulacağını arz 

ederim.” diyerek cevaplamıştır (Köklü, 1993f, s.28). 
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Manisa imar planının yenilenmesi ile ilgili yazışmalar devam ederken, Manisa İlinde 

yapmış olduğu imar faaliyetleri ile tanınan Dr. Lütfü Kırdar İstanbul’a tayin 

edilmiştir. 15.12.1938 tarihinde Manisa’dan ayrılmıştır (Köklü, 1993f, s.28). 

Nusret Köklü, imar yazışmalarının bulunduğu evrakların arasında Manisa 

Belediyesinin gönderdiği 1939 yılına ait 1/2000 ölçekli ozalit kopya bir harita 

bulunduğunu ve bu haritanın üzerinde yer alan bilgilerden bahsetmektedir. 1939 

yılına ait harita üzerinde bulunan notta “Aslından çıkarılarak resmi mebani (binalar) 

yerlerine konmuştur. 16.6.939 Halim Ergün (İmza)” yazıldığı ve harita üzerinde 

Resmi daireler, fabrika ve değirmen, camiler, hamamlar, fırınlar, hastaneler, şehitlik, 

hanlar, kuyular, havuzlar ve yeni çeşmelerin işaretlendiği belirtilmektedir (Köklü, 

1993f, s.28-29). 

1939 yılında bazı yolların isimleri değiştiği görülmüştür. Hükümet önünden geçen 

yol İnönü Bulvarı (Uluyol Bulvarı), Atatürk Bulvarı (Cumhuriyet Bulvarı), 

Cumhuriyet Bulvarı (İstasyon Bulvarı) değişen yollar olup, parantez içinde 1936 

yılındaki isimlerini ifade etmektedir (Köklü, 1993f, s.29).  

30.06.1939 tarihinde Vali olarak Faik Türel göreve başlamış, imar planı üzerinde 

yapılan çalışmalara ilgisi olmakla birlikte mahalli teknik yetersizliklerden dolayı 

Ankara’ya Ek-8’de yer alan yazı yazılmıştır. Manisa Valisi Faik Türel tarafından 

Manisa’nın yatırımlar için ayrılması gereken kentsel mekânların gösterildiği bir imar 

planı olmaması dolayısıyla kentin gelişmesinde sıkıntılar yaşandığından ve önceden 

düzenlenmiş harita ile planlarda belirtilen yol, meydan gibi kararların kent nüfusunun 

ihtiyacından fazla olarak belirlendiği ve belediye gelirinin bunu karşılayamadığı 

belirtilmiştir. Ayrıca iskân için ayrılan alanların yol ve meydanlar için ayrılan 

alanlardan az olmasının yine imar edilmesinde sorunlar oluşturmasından bahsedilmiş 

ve Ankara’dan yetkili bir teknik elemanın Manisa’ya gelerek inceleme yapması 

istenmiştir. 

Valinin Ankara’ya iletmiş olduğu yazıdan sonra cevap olarak “talep edilen tetkikatı 

mahallen yapmak üzere vekaletimiz şehircilik fen heyetinden Y. Mühendis Celal 

Ulusan memur edilmiştir. Müracattında lazım gelen yardımın yapılmasını ve 

harcırahının ait olduğu belediyeden tediyesinin teminini rica ederim Nafia vekili H. 

Kortel)” denilmektedir.  
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Yazışmaların sonrasında teknik eleman Manisa’ya gelip incelemelerde bulunmuş ve 

rapor düzenleyerek Valiliğe teslim etmiştir. Vali tarafından daha sonra ilçeleri de 

kapsayan yeni bir uygulama teklifi Ankara’ya Ek-9’da yer alan yazı ile iletilmiştir. 

Bu yazıdan da anlaşılacağı üzere Manisa’nın yıllar içerisinde kentleşme süresinin 

hızlanması ile imar planı eksikliği daha fazla hissedilmekte olduğu ve bu konunun 

çözümü için Erzurum ve Trabzon illerinin imar planını yapan H. Lambert’in 

Manisa’ya davet edilerek çalışma ofisinin de Manisa’da kurulması şartı ile hâlihazır 

yerleşim alanlarının ve gelişme alanlarının planlanmasını hedefleyen, ilçeleri de 

kapsayacak bir çalışmaya başlaması için Ankara’dan izin istenmektedir (Köklü, 

1993f, s.30-31). 

Bu yazıya Bakanlıkça 25.04.1940 tarih ve 3873 sayılı yazı ile verilen cevapta 

öncelikle usulüne uygun haritaların yapılarak bakanlıkça onaylatılması ve bu 

haritalara göre imar planlarının tanzim edilmesi istenmiştir. Ayrıca oluşturulan imar 

komisyonunca da hazırlanarak Bakanlığa gönderilen ve şehir haritası, nefsi Manisa 

şehri, senelik ithalat eşya listesi, Manisa tescilli tarihi bakımdan tetkik edilmekte 

olanlar listesi, Manisa tescili maarif idaresi listesi, Manisa tescili vakıflar listesini 

içeren raporu da yine Bakanlığın 21.5.1940 tarih ve 4972 sayılı yazısında belirtilen 

işbu imar programı matlup şerait (istenilen koşullar) dâhilinde ve bütün ihtiyaçları 

karşılamadığı için aynen geri gönderilmiştir. Yenisinin tanziminde esas ittihaz 

edilmek üzere hazırlanmış olan sual listesi ilişik olarak gönderilerek gerekçe ve 

ekleriyle beraber geri çevrilmiştir (Köklü, 1993f, s.32). Ankara tarafından verilen 

cevap ile Lambert tarafından plan çalışması yapılamamış ve yeni plan arayışına dair 

yapılan çalışmalar geri çevrilmiştir. 

İkinci Dünya Savaşı’nın başladığı yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 

savaşın getirdiği sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu zor dönemlerde Manisa Valisi 

değişerek, 12.06.1942 tarihinde vali Ali Rıza Çevik göreve başlamış ve 2.11.1942 

tarihinde de seçim ile Sabri Aysal Belediye Başkanı olarak göreve başlamıştır. 

1939 tarihinde 3611 sayılı Nafia Vekâleti Teşkilat ve Vazifelerine Dair Kanun’un 

gereği olarak imar planlarının yapılması Dâhiliye Bakanlığının görevleri arasında 

olduğundan, Bakanlık 22.1.1943 gün ve 2306 sayılı yazısı ile Manisa İlinin imara 

ilişkin durumu hakkında bilgi istemiştir. Döneminin durumunu izah eden 

Belediyeden istenen bilgiler Valilik kanalı ile Ek-10’da yer alan 11.2.1944 tarih ve 

459 sayılı yazı ile Bakanlığa iletilmiştir. Söz konusu yazı ile birlikte 5 adet muhtelif 
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1/2000 ölçekli harita gönderildiği belirtilmiştir (Köklü, 1994, s.14-15). Bu yazıda 

daha önce de Ankara tarafından onaylanmayan yeni plan talebinden bahsedilmiş, 

Manisa yangını sonrasında yaşanan nüfus değişimleri ile azalan Manisa nüfusunun 

50 sene içerisinde de gelişmeyeceği öngörülerek mevcut planın yeterli olacağından 

bahsedilmiştir. 

Bu yazışmanın ardından Bakanlık konuyu incelenmek üzere Belediyeler Fen Heyeti 

Müdürü Yüksek Mimar Mithat Yenen’i Manisa’ya göndermiş ve yazılı bir cevap 

vermiştir. Yapılan incelemelerin ardından Bakanlık 7.4.1944 tarih ve 1886 sayılı 

yazısında yeni bir imar planına lüzum görülmediği ve yapılacak olan bundan sonraki 

tatbikatlarda belirtilen esaslara uyulması istenmiştir. Bu esaslar Ek-11’de detaylı bir 

şekilde yer almaktadır. Bu yazışma ile mevcut planın uygulanmasına yönelik 

hususlar belirtilmiş ve Belediyeler Fen Heyeti ile birlikte yürütülmesi ve teknik 

eleman yetersizliğinde ise Ankara’dan yardım istenmesinden söz edilmiştir (Köklü, 

1994, s.15). 

Yukarıda bahsi geçen yazışmalarda 1.2.1944 tarihli Belediye Meclisinin umumi 

heyet toplantısında kabul edilerek onaylanan planlardan faydalanarak hazırlanan 

haritada yanmayan kısımların ve mevcut hizmet alanlarının aynı gösterim ile 

gösterildiği belirtilmiştir. Ancak yazar meydanlar gibi mevcut binaları harita 

gösteriminde eklemediğini belirterek, yapılan değişiklikleri harita ve yazılı 

göstermiştir. Bunlar şöyle sıralanmıştır; 

Arsa teklifleri: 1. Lise okul yeri 2. Sanatlar okul yeri (bu arsaya üzümcülerden 

toplanan para ile Ali Rıza Çevik İlkokulu yapılmıştır.) 3. PTT bina yeri 4. Cezaevi 

yeri 5. Adli sarayı. Ayrıca Kız Enstitüsünün isminin değiştiği İsmet İnönü Kız 

Enstitüsü olduğu, camilere Kenzi Camisinin ilave edilmesi, haritaya beş adet araba 

ve otopark yeri gösterildiği belirtmiştir (Köklü, 1994, s.16). 

Plan arayışının devam ettiği ve 1923 tarihli imar planının yürürlükte olduğu bu 

yıllarda Manisa Belediyesi mevcut imar planına göre çalışmalarına devam etmekte 

ve caddelerin açılması ve ada düzenlemeleri yapılmaktadır. Ayrıca yapılacak yeni 

binalar için büyük caddelerde kat irtifaları emin için 4, birinci kat için 2.80 ve kat 

heyet-i umumiyesi için 6.80 metre olarak belirli bir kurala göre yapılmalarına izin 

vermektedir  (Bilgi, 1996, s.248). 
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Bu yazışmalar 1950’li yıllarda da bir süre devam ettikten sonra Manisa yeni imar 

planına 16.10.1963 yılında İller Bankasından gelen onay yazısı ile kavuşmuştur. 

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar ve savaş sonrası ortaya çıkan diğer 

etmenler sebebi ile yıllarca yetersiz imar planı ile mekânsal kararlar alınarak kent 

yıllar içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenmiştir. 

Belediye Hizmetleri 

Yeni imar planı hazırlanması süreci devam ettiği yıllar içerisinde Manisa Belediyesi 

1922 yangını ile kent dokusunu kaybetmiş olan kentin, tekrar yapılandırılması için 

hizmetlerine ekonomik ve yetkin eleman sıkıntılarına rağmen devam etmiştir. 

Aşağıda dönemlere göre belediye çalışmaları sıralanmıştır. 

1923-1930 yılları arası Belediye Hizmetleri  

Bahri Bey (Sarıtepe) (1923-1926), Abbas Bey (Karaosmanoğlu) (1927-1928 ve 

26.10.1934-18.01.1935), Külahtaşzade Rıza Bey (Külahtaş) (03.05.1928-Kasım 

1930), Ali Rıza Bey (Besen) (02.11.1930-Ekim 1934) bu dönemlerde belediye 

reisliği yapmışlardır. 

- Mezarlıklar bakımsız ve sağlıksız durumları sebebiyle şehir dışına çıkarılmıştır. 

Şehrin doğusunda tamamen fenni ve asri ve parselli mezarlık oluşturulmuştur. 

- Yangından sonra şehrin yeniden kurulmasında yapılacak binalara örnek teşkil 

etmesi için 3 örnek ev yaptırmıştır. İl Özel İdareye geçen ve sonrasında satılan 

evler Doğumevinin arkasındadır.  

- Cumhuriyetin ilanından beri 1565 ev, 517 dükkân, 3 han, 59 kıraathane, 16 fırın, 

elektrik fabrikası, buz fabrikası, un ve yağ fabrikası, 7 motorlu değirmen, 2 

hastane, 2 okul, 10 resmi bina yapılmıştır. 

- Kasap, bahçıvan vb. satışına mahsus bir hal binası yaptırılmıştır. 

- Yangın sonrası şehir tekrar ağaçlandırılmıştır. 

- Cumhuriyet ilanından itibaren istimlakler için bütçe harcanmıştır. 

- Şehrin çeşitli yerlerine tuvaletler yaptırılmıştır. 

- Gençlik örgütüne yardım olmak üzere spor sahasının yeri verilerek yerin 

düzeltilmesi için para yardımında bulunulmuştur. 
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- Osmanlı döneminde künklerle taşınan sular çeşmeler vasıtasıyla mahalleliye 

dağıtılırdı. Cumhuriyet sonrası halk sağlığının önemi nedeniyle su yönetimi 

görevi belediyelere verilmiştir. Halktan toplanan para ile Spil dağına su depoları 

yapılarak demir borular ile kente su sağlanmıştır. Mevcut tesisatın Evkaftan 

devir alındığı için evlere su dağıtımı yapılmıyordu. 

- Su sorunu dışında kaldırım şose, lağım yapımı ve itfaiye örgütü kurulması gibi 

görevler yerine getirilmiştir. 

- Yangın sonrası tarla haline gelen şehirdeki mevcut lağımlar ıslah edilmiş, bazı 

yerlerde yeniden tesis ve birçok yerlerde de tamiratla yetinmiştir. 

- Harap hale gelen şehir içindeki köprüler tamir edilerek, korkuluklar yapılmıştır. 

- Park ve meydanların imar ve ihyası için her sene artarak bütçe ayrılmıştır. 

- Cumhuriyet öncesi ve sonrasında aydınlatmanın gaz yağı fenerleri ve lüks 

lambaları ile yapıldığı, 1925 yılında 230 beygir gücünde bir dizel elektrojen 

grubu ile şehir elektriğe kavuşmuştur. Kurulan elektrik fabrikası ile hem şehre 

hem de evlere elektrik veriliyordu. 1930 istatistiklerine göre şehrin üçte ikisi 

kısmı aydınlatılmakta ve sokaktaki lamba sayısı da 996 olduğu belirtilmiştir.  

- Telefon tesisatı için bütçe harcanmıştır. 

- Cumhuriyet Merkez Bankası kuruluşu için hisse alımı 

- Belediyeler Bankası sermayesi için bütçeye ödenek konulmuştur. 

- Milli Banka ve Şirketlere belli bir bütçe ile iştirak edilmiştir. 

- Cumhuriyet ilanı sonrası fakir çocukların öğrenim masrafı için bütçe ayrılmıştır. 

- Bulaşıcı ve salgın hastalıklar için bütçe ayrılması 

- Et taşımacılığının daha hijyenik koşullara getirilmesi 

- Kazaya uğrayanlar için sıhhi imdat merkezleri kurulması 

- Bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek için kullanışmış eşyaların dezenfekte etmek 

için etüv merkezi yapılmıştır. 

- Fakir ve hastalara para yardımında bulunulmuştur. 

- Halkı musikiye teşvik için müzik aleti alınmıştır. 
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- Düşman işgalini gelecek nesillere aktarımı için Manisa yangını filme 

aldırılmıştır.  

- Osmanlı döneminde mahalle tulumbacıları ile yangına müdahale edilirken, 

itfaiye örgütü kurularak arasöz alınmıştır. Şekil 4.7 ile Manisa kentinde kurulan 

itfaiye ekibi gösterilmiştir. 

- Açık arabalarla yapılan temizlik yerine sıhhi hale getirmek için araçlar kapalı 

hale getirilmiştir.  

- Öğlen vaktinin duyurulması için top atışı yapılması  

(Manisa Belediyesi 1984-1989, s.32, 33, 34), (Gürel, 1984, s.95). 

 

Şekil 4.7 : Manisa’da kurulan itfaiye kuruluşu (İBB Atatürk Kitaplığı, 2017). 

1930-1934 yılları arası Belediye Hizmetleri 

Abbas Bey (Karaosmanoğlu) (1927-1928 ve 26.10.1934-18.01.1935), Ali Rıza Bey 

(Besen) (02.11.1930-Ekim 1934) bu dönemlerde belediye reisliği yapmışlardır. 

- Şehir içinde bulunan ve büyük bir tehlike arz eden Gazhane binası şehir dışına 

alınmıştır. 

- Pazar yeri ve Belediye zabıta dairesi yapılmıştır. (şimdiki havuzlu çarşı) 

- Turgutlu yolu üzerinde Ekin Loncası yaptırıldı. 
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- İsmetpaşa (hükümetin kuzeyinde otoparkın olduğu yerde) ve Çamlık (Fatih 

Parkı) parkları düzenlenerek halkın hizmetine açıldı.  

- Hükümet konağı çevresi yolları yapılmış ve Hükümetin güneyinde Cumhuriyet 

alanı açılmıştır. 

- 1931-1934 yılları arasında Hükümet Konağı çevresindeki yollar yapılmıştır. 

Belediye ile hükümet konağı, jandarma karakolu ile istasyon, borsa ile 

Demirciler Boğazı arasında, Vilayet Konağı güneyinde şose yollar yaptırılmıştır.  

- Emniyet Müdürlüğü önünde, Hal çevresinde (o günkü hal), Uzun Çarşıdan İzmir 

caddesine kadar olan kesimlerde döşeme ve kaldırımlar onarılmıştır. Velioğlu 

caddesinin toprak döşeme ve düzeltilme işleri bitirilmiştir. Yarhasanlar 

Mahallesinin kuzeyinde yol onarılmış ve bitirilmiştir. Öncelikle kentin 

yangından en çok etkilenen merkez kesimindeki yolların yapım ve onarımı ele 

alınmıştır. Şekil 4.8 ile Manisa çarşısı gösterilmiştir. 

- Manisa’nın ilk içme suyu şebekesi 1926-1933 yıllarında Fransız firma tarafından 

hazırlanmıştır. 1923-1933 yılları arasında belediye tarafından halkın su 

gereksinimi karşılanmaya çalışılmış ancak parasal olanaksızlıklar nedeni ile 

halkın yardımı istenmiştir. Halktan toplanan paralar ve Ziraat Bankasından 

alınan teminat ile Cennettepe ve Çaybaşı 400 metreküp su alabilecek iki depo 

yaptırılmıştır ve font borularla kent içi su ulaşımı sağlanmıştır. Manisa Dağında 

bulunan 20 tane kaynak su birleştirilmiştir. Su şebekesi çalışması 21.06.1933 

günü başlanmış ve 08.09.1934 günü törenle İsmet Paşa Parkındaki havuza 

verilerek tamamlanmıştır. İsmetpaşa parkına yapılan havuza su verilmiştir. 

- Velioğlu, dükkân önü, İstasyon Caddesi, Akbaldır deresi, Ayvazpaşa, Hendek 

kahve, Aynali, Serabat ve Necatibey okulu civarında akan çayların köprüleri 

tamir ettirilmiş ve korkulukları yapılmıştır. 

- İşyerlerinin ve sağlıkla ilgili kontrollerin yapılabilmesi için yönetmelik 

hazırlanmıştır. 

- 1933 bütçesi ile süt çocuğu muayene ve danışma evinin gerekli malzemeleri için 

bütçe ayrılmıştır. 

- 21 Mart panayırı açılmıştır. 
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- Mezbaha ve elektrik işleri halkın ve belediyenin menfaatine uygun hale 

getirilmesi 1933 mali yılında başlanacağı belirtilmiştir. 

- 1931-1934 yılları arasında Derviş Ali Mahallesi, Arabacı sokağından, 

Cumhuriyet meydanı yanından Göktaşlı mahallesi ve Uzun Çarşı’dan geçen 

kanallar onarılmış ve futbol alanının güneyinde yeni baştan kanal tesisatı 

yapılmıştır.  

- Futbol sahasının zeminine kum ve toprak döşenmiş, Çamlık parkına tenis 

kortları yapılmıştır. 

- İtfaiye teşkilatı kurulmuştur. 

- Bataklıklar kurutulmuştur. 

- Şehrin gerekli yerlerine tuvaletler yaptırılmıştır. 

(Manisa Belediyesi 1984-1989, s.34, 35), (Gürel, 1984, s.90-92), (Manisa Belediyesi 

931-934 senelerinde yapılan İşler, 1934, s.29-41). 

 

Şekil 4.8 : Çarşı içerisinden görünüm (URL-1). 

1932 yılında Manisa şehrinde yer alan resmi ve gayri resmî binalara ait bilgilerde 

toplam 7140 binanın bulunduğu belirtilmiştir. Çizelge 4.4 ile kentte bulunan resmi 

binaların dağılımı gösterilmiştir. 
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 1932 yıllında Manisa kentinde bulunan resmi binalar. 

Bina türü Sayı 
Ev 6.104 
Resmi Bina 25 
Dükkân 1.132 
Mağaza 9 
Otel 8 
Hamam 8 
Han 7 
Sinema 3 
Matbaa 2 
Hastahane 4 
Kütüphane 2 
İlk Mektep 7 
Orta Mektep 1 
Tarihi Camii 7 
Fabrika 11 

(Bilgi, 1996, s.251). 

1934-1938 yılları arası Belediye Hizmetleri  

Dönemin valisi Dr. Lütfi Kırdar ve belediye başkanı Avni Gemicioğlu (19.01.1935-

02.11.1942)’dur. İmara ilişkin düzenlemelerin ve kentin modern şehir görünümü 

kazanması bu dönemde gerçekleşmiştir. 

- Şehitliğin kurulması 

- Kurtuluş (Ulu) parkın onarımı 

- Çarşı içindeki caddelerin yapımı 

- 1936 yılına kadar 1923 yılında yürürlüğe giren imar planına göre 13 sene 

içerisinde açılan yolları gösteren harita ve açılan yolların isimleri aşağıda 

gösterilmiştir. Uluyol Bulvarı (Hükümet önünden geçen yol), İstasyon Bulvarı, 

Uzunyol Bulvarı (1936), İnönü (M. Kemal Paşa) (1936’da parke yapılmıştı), 

Lütfi Kırdar Caddesi (Gaziosmanpaşa), Çarşı Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı 

(Bugünkü Atatürk Bulvarı Manisa’da ilk asfaltlanan yoldur) (Asfaltlanması Özel 

İdare tarafından yapılan Atatürk Bulvarının tanzimi ve hizmete açılması (19 

Mayıs 1937)), İzmir Caddesi, Kasaba Caddesi (Seyfettin Bey Cad.) , Murat 

Caddesi, Borsa Caddesi, Kurtuluş Caddesi, Doğu Caddesi, Belediye Caddesi, 

Yamanlar Caddesi, Sakarya Caddesi, Alçıtepe Caddesi, Park Caddesi, Arka 

Sokak, Boyacılık Sokak, Çayıraltı Sokak, Çimentepe Sokak, Çetin Sokak, 

Dağyolu Sokak, Dere Sokak, Dörtyol Sokak, Fırın Sokak, Fındıklı Sokak, Güzel 
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Sokak, Hamam Sokak, Kapulu Sokak, Öğretmen Sokak, Sarıyol Sokak, Sağlık 

Sokak, Sineme Sokak, Şenyol Sokak, Tanyeri Sokak, Taşocağı Sokak, Tarım 

Sokak, Torun Sokak, Tecim Sokak, Uncular Sokak, Uysal Sokak, Vardar Sokak, 

Yağcılar Sokak, Zaman Sokak, 1inci, 2nci, 4üncü, 5inci, 7nci, 8inci, 9uncu, 

10uncu, 11inci, 12nci sokaklar.  

- Turgutlu Caddesi (Seyfettinbey) üzerine tesadüf eden Zahire pazarının sökülerek 

Çeşnigir Cami kuzeyine yeniden yapılması (29 Ekim 1937) 

- Su şebekesinin genişletilmesi 

- İtfaiye örgütünün ve belediye bandosunun kurulması 

- Beyazfil’in olduğu yerdeki eski hal binasının satın alınması 

- Kurşunlu Han’ın haczinin kaldırılarak belediyeye devrinin yapılması 

- Yeni elektrik fabrikası satın alınarak kurulması ve işletilmeye açılması 

- Şehir otobüslerinin kurulması ve hizmete girmesi 

- Eski futbol alanı çevresinde 102 metre uzunluğundaki kanalın üstü kapattırılmış, 

Lütfi Kırdar caddesinin İnönü bulvarı ile birleştiği noktada 25 m. Uzunluğunda 

üstü kapalı bir kanal yapılmıştır. Var olan kanalların onarım ve düzeltilmesi 

gerçekleşmiş ve Atatürk Bulvarının kanalizasyon için bütçeye ödenek 

konmuştur. 

(Manisa Belediyesi 1984-1989, s.35), Gürel, 1984, s.91,92), (Köklü, 1993e, s.6-7). 

1938-1942 yılları arası Belediye Hizmetleri  

Avni Gemicioğlu (19.01.1935-02.11.1942) bu dönemde belediye reisi olarak görev 

yapmıştır. 

- Uzunyol, Lütfi Kırdar (Gazi Osman Paşa), Cumhuriyet, İnönü (M. Kemal Paşa), 

Belediye caddelerinin yapılması 

- İstasyon önündeki binaların istimlak edilerek meydan açılması 

- Çocuk bahçesinin tanzimi ve hizmete açılması (Şekil 4.9) 

- Hükümet Konağının kuzeyindeki alanın park haline getirilerek İnönü parkı adı 

ile hizmete açılması 
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- Çamlık parkının etrafının duvarla çevrilerek parmaklık yapılması be park olarak 

hizmete açılması 

- Ulucami eteklerindeki fidanlığın tesisi 

- 1938 yılında açılması planlanan elektrik fabrikası makinaların montajının 

başlanacağı sırada yanmıştır. Yerine yeni bir fabrika yapılarak 01.12.1939 

tarihinde 360 beygir gücünde lokomobil grubunun devreye girme ile kent 

elektrik şebekesi genişletilmiştir. 1939 yılında kent elektrik şebekesinde 4 tane 

transformatör merkezi bulunuyordu.  

- Havuzlu çarşının olduğu yerdeki Pazar yerinin tanzimi ve park haline getirilmesi 

- Yeni kömür loncasının inşaatı 

- Şehrin çeşitli caddelerine 5000den fazla fidan dikilerek ağaçlandırılması 

- Asri mezarlığa bekçi kulübesi, ölü yıkama yeri yaptırılması ve havuz yapılarak 

su getirilmesi 

- Çaybaşı deresinin korkuluk duvarlarının yapılması 

- Kanalizasyon işlerinin düzene sokulması 

- Balyazoğlu fabrikasının satın alınması 

- 35 kişilik şehir bandosu kurulması 

- Mezbahaneden et nakli için otomobil alınması 

- Kurşunlu Hanın hazineden devralınması 

- Selanik Bankası ve Fransız Şirketi ile anlaşmazlığın giderilerek Hal binasının 

Belediyeler birliğinden temin edilen para ile geri alınması 

- Su şebekesinin genişletilmesi, 1938 yılında kentte 650 su abonesi 

bulunmaktadır. 

 (Manisa Belediyesi 1984-1989, s.35-36), (Gürel, 1984, s.91- 93). 
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Şekil 4.9 : Manisa çocuk bahçesi (URL-2). 

Cumhuriyetin 15. Yılı dönümü kapsamında Manisa ve ilçelerinde yapılan eserlerin 

ve temel atma törenleri yapılmıştır. Bu kapsamda Manisa’nın merkez ilçesinde 

stadyum, tenis kortu, yazlık sinema, spor kulübü, Atatürk asfalt yolu, Manisa-

Menemen yolu, Manisa Uzunyol, Kitapsaray, kız enstitüsü pansiyon kısmı, halk 

parkı, topçu alayı ahırları, Ziraat Bankası Deposu’nun açılışı yapılmış olup, 

Doğumevi, Tümen karargâhı, şarap fabrikası, üzüm deposunun temel atma törenleri 

yapılmıştır (Çelebi, 1997, s.99). 

Şehircilik bakımından tamamıyla yeniden imar edilen Manisa’nın ana caddeleri 

bulvar halinde parke döşenmiş ve kaldırımları yapılmış olup, Atatürk Caddesi asfalt 

olmak üzeredir. Halkevi, parti, spor kulüp, Kız Enstitüsü, Memleket hastanesi, 

Kitapsaray, stadyum, Moris Şinasi hastanesi, elektrik fabrikası gibi yeni modern 

yapıları bulunmaktadır. Sinema, doğumevi, otel, adliye sarayı, lise ve ikinci büyük 

parkın inşaatına başlanmak üzeredir. Memleket içinde Ankara’dan sonra mimari bir 

görüşle tanzim ve imar edilen ilk şehirlerinden biri Manisa’dır (Aylık Manisa 

Halkevi Dergisi, Gediz, 1938, s.9). 

1942-1946 yılları arası Belediye Hizmetleri 

Av. Ömer Sabri Aysal (02.11.1942-03.06.1946) bu dönemde belediye reisi olarak 

görev yapmıştır. 2. Dünya savaşının yıllarına rastladığı için maddi olanaksızlıklar 
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nedeniyle belediye hizmetleri gerçekleştirilememiştir (Manisa Belediyesi 1984-1989, 

s.36). 

1946-1950 yılları arası Belediye Hizmetleri  

Dr. Hasan Naci Aslay (03.06.1946-12.09.1950), Mehmet Sarımsakçı (12.09.1950-

21.11.1955) bu dönemde belediye reisi olarak görev yapmıştır. 

- 1948 yılında şebeke uzunluğu 55 km. abone sayısı 2183 olmuştur. Mart 1949 

tarihinde santrale 787 beygir gücünde 1 tane dizel grubu 1953 yılında 500’er 

beygir gücünde 2 tane dizel grubu eklenmiş ancak gereksinim karşılanmamıştır 

(Manisa Belediyesi 1984-1989, s.36), (Gürel, 1984, s.95). 

Cumhuriyet sonrası hızla modern kent oluşturulması ve yangın ile savaşın 

yıkımlarının giderilmesi için birçok çalışmalar başlatılmıştır. Belediyeler tarafından 

mali ve teknik yeterliliklerin elverdiği kadarı ile çalışmalar yürütülmüştür. Tez 

çalışması kapsamında farklı kaynaklarda yer alan bilgiler doğrultusunda dönemlere 

göre belediyelerin yaptıkları ve yukarıda maddeler halinde verilen hizmetlerin 

dağılımları, her sınıftaki hizmet sayısı ilgili döneme işlenerek Çizelge 4.5 ile 

gösterilmiştir. 

 Yıllara göre Belediye Hizmetleri Dağılımı. 
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1923-1930 6 3 3 13 4 29 

1930-1934 5 6 1 4 2 18 

1934-1938 5 3 1 4 - 13 

1938-1942 4 8 1 6 - 19 

1942-1946 - - - - - - 

1946-1950 1 - - - - 1 

TOPLAM 21 20 6 27 6 80 

(Aydın, 2018) 

Çizelge 4.5 incelendiğinde en fazla çalışmanın Cumhuriyet sonrası ilk dönem olan 

1923-1930 yılları arasında gerçekleştirildiği görülmektedir. II. Dünya Savaşı 

dönemine denk gelen 1942-1950 yıllarını kapsayan belediye hizmet dönemlerinde ise 
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mali sıkıntılar nedeni ile kentte çalışma gerçekleştirilmemiştir. Belediye 

hizmetlerinin hizmet türüne göre dağılımında, mezarlık alanları, ulaşım, elektrik, su 

vb., ile ilgili çalışmalar altyapı çalışmaları olarak nitelendirilmiş olup, II. Dünya 

Savaşına kadar en yoğun verilen hizmetler arasındadır. Park, meydan düzenlemeleri, 

ağaçlandırma gibi çalışmalar kentsel düzenleme çalışmaları olarak sınıflandırılmış ve 

yine kentin modernleştirilmesi açısından özellikle 1938-1942 yılları arasında en 

yoğun hizmet verilen çalışmalarındandır. Kentin öncelikle yangın sonrası yok olan 

kısmının yeniden yapılandırılması gerektiğinden, sosyal ve kültürel hizmetlere 

yönelik çalışmaların diğer hizmetlere oranla daha az önem verildiği görülmektedir. 

Belediye hizmetleri kapsamında çalışmalar için ayrılan bütçe ve ödenekler, kente 

hizmet edecek yapıların inşası gibi mali yatırımlar bu sınıflandırmaya girmiş ve en 

yoğun hizmetin bu alana ayrıldığı görülmüştür. Mali çalışmaların en yoğun 

Cumhuriyet ile başlayan yeni dönemde ele alındığı görülmektedir. Son olarak sağlık 

ile ilgili çalışmaların savaş sonrası ve kentin geçirmiş olduğu yangın ile ortaya çıkan 

sorunlarının öncelikli ele alındığı ilk dönemlerde yoğunlaştığı gözlenmiştir. 

 

Şekil 4.10 : Manisa İli 1922-1942 yılları arasında gerçekleştirilen Belediye 
Hizmetleri (Aydın, 2017). 

Belediye çalışmalarına ilişkin yapılan Şekil 4.10 ile hangi yatırımın kentin hangi 

bölgesinde yoğunlaştığının tespit edilmesine yönelik düzenlenmiştir. Hazırlanan 

haritaya baktığımızda, tüm kente hizmet eden kamusal alanların ve kurumsal 

yapıların yoğun olarak bulunduğu kent merkezinin en çok mekânsal hizmetten 
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faydalandığı ve öncelikli olarak kent merkezinin düzenlenmesinin hedeflendiği 

görülmüş olup, altyapı hizmetlerinin ise kentin bütününe yayıldığı görülmektedir. 

Belediye çalışmalarından da anlaşıldığı üzere dönemler içerisinde gelişen olaylar ve 

maddi imkânsızlıklar nedeniyle çalışmalar hızlı bir şekilde devam edememiştir.  

Yapılan çalışmalarda öncelikle çarşı ve hükümet binası çevresinin düzenlenmesi ve 

planın öngördüğü yolların açılmasının gerçekleştirilmiştir. Kentin ticari ve hizmet 

sektörünün yoğunlaştığı mekânlar ve en önemli ulaşım aracı olarak demiryolunun 

kent ile bağlandığı ana caddesi istasyon ile kent arasında çalışmaların en yoğunlaştığı 

alanlardır. Kentin öncelikli ihtiyacı olan elektrik, su gibi altyapı sorunları da modern 

ve sağlıklı kent oluşturulması çabaları ile en çok yatırımın yapıldığı alanlar olmuştur. 

1922 yılında işgal sonrası çıkan yangın ile kent dokusunun önemli bir kısmını 

kaybeden Manisa’da eski Manisa evlerinden 1922 yangınından kurtulanların bir 

kısmı 2. Anafartalar, Adakale, Akgün, Tevfikiye mahallelerinde ve özellikle de 

Peker mahallesi denilen bölgede ayakta kalmayı başarmıştır (Gürel, 1984, s.117). 

Yangından sonra şehrin yeniden kurulmasında yapılacak binalara örnek teşkil etmesi 

için döneminin özelliklerini yansıtan Manisa’nın ilk çok daireli konut örneği yapı, 

Sakarya Mahallesinde 1103 Sokak (eski Tarım Sokak), 259 ada, 6 parselde bulunan 

günümüzde yazma Eserler Kütüphanesi olarak işlevlendirilen yapıdır (Ünlüsoy, 

1993, s.26). 

Kurtuluş Savaşı sonrasında gerçekleşen yıkımlar ile birlikte Manisa kent dokusunun 

yeniden oluşturulması, Cumhuriyet rejimine uygun modern kent anlayışı ile 

başlamıştır. Bu kapsamda Manisa İli de yangından zarar görmüş batı illerinden olup, 

ilk etapta imar düzenlemeleri ile kent yapısının oluşturulması amaçlanan kentler 

arasındadır.  Bu çalışmaların yapılmasına karar verilmesinden sonra Cumhuriyet 

sonrası ilk yıllarda farklı aktörler tarafından kentin imar edilmesi planlanmıştır. 1923 

yılında Manisa için, Batı Anadolu’nun yangın geçiren kentlerinde, esasen yol-

istikamet planı olarak nitelendirilebilecek ama o dönemin koşullarında imar planı 

kapsamında değerlendirebileceğimiz ilk plan hazırlanmıştır. Aşağıda gösterilen 

Çizelge 4.6’da yıllara göre aktörler ve görevler açısından plan arayışı ve hazırlanma 

süreçleri incelenmiştir. 
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 1920-1950 yılları arası Manisa Kenti İmar plan faaliyetleri, aktörler ve 
görevler. 

Tarih Aktör Kurum Görev Açıklama 

1922 
Aziz 

(Akyürek) 
Bey 

Mutasarrıf 
İmar ve harita 

yapılması 

İlk imar planı yapılması 
kapsamında çalışmalar 

başlamıştır. 
29.12.1922 

Bahri 
(Sarıtepe) 

Belediye 
Başkanı 

22.03.1923 
İtalyan 
Şirket 

 İmar ve inşa  

Aziz ve Bahri Beyler ile 
görüşme yapılmış ancak 

imar çalışmaları 
gerçekleştirilmemiştir. 

29.11.1922 

Mühendis 
Selahattin 

Bey ile 
ortakları 

Ziya ve Akif 
Bey 

Türk İmar 
ve İnşa 
Şirketi 

İmar Planı 
Hazırlanması 

1923 yılı onaylı ilk imar 
planını hazırlamışlardır. 

1923 
Müteahhit 

Sait ve 
Cemal 

 İmar Planı 
Bazı kaynaklarda 1923 
İmar planı ve haritasını 
hazırlayan ekip olarak 

geçmekte olup, bilgi teyit 
edilememiştir. 

1923 
Cemaleddin 

Bey 
 Harita yapımı 

Ekim 1923 

Merkezi 
Paris’te 
bulunan 

Fransız bir 
şirket 

 İnşa ve imar yapımı Gerçekleşmemiştir. 

29.09.1936-
15.12.1938 

Lütfü Kırdar Vali  
1923 imar planı 

sonrasında yeni plan 
arayışını başlatmış olup, 
mevcut plan en fazla bu 

dönemlerde 
uygulanmıştır. 

19.01.1935-
02.11.1942 

Avni 
Gemicioğlu 

Belediye 
Başkanı 

 

30.06.1939 Faik Türel Vali  
Yeni plan arayışı devam 

etmiş ve Ankara ile 
görüşmeler yapılmıştır. 

05.04.1940 
Prof. H. 
Lambert 

 
İmar planı yapılma 

daveti 

Faik Türel tarafından 
davet edilmiş olup 

çalışma 
gerçekleştirilmemiştir. 

12.06.1942 
Ali Rıza 
Çevik 

Vali  Yeni plan arayışına 
devam edilerek Ankara 

ile görüşmeler 
yapılmıştır. 

02.11.1942-
03.06.1946 

Ömer Sabri 
Aysal 

Belediye 
Başkanı 

 

07.04.1944 
Mithat 
Yenen 

Y. Mimar 

Yeni imar planı 
gerekliliği için 

Ankara tarafından 
görevlendirilmiştir. 

Yeni imar planına gerek 
olmadığına karar 

verilmiştir. 

(Aydın, 2018). 
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Çizelge 4.6’da Manisa kentinin ilk imar planının hazırlanması ve sonrasında yeni 

imar planı gereksinimi üzerine geçen süreçlerde görev almış aktörler üzerinden bir 

inceleme yapılmıştır. İmar planı süreçlerinde öne çıkan aktörlerin derlendiği ve 

detaylarının bu bölümde anlatıldığı süreçlere baktığımızda; yangın sonrası zarar 

gören kent dokusunun yeniden yapılanması kapsamında dönemin yöneticileri 

tarafından farklı kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler yapıldığı görülmektedir. 1923 

yılında ilk imar planının hazırlanması ve sonrasında imar planının Manisa kentinin 

gelişiminde yetersiz kalması nedeni ile yeni bir imar planı arayışı başlamıştır. Uzun 

yıllar boyunca süren bu arayış içerisinde, merkezi hükümet ile yerel yöneticiler 

arasında görüşmeler devam etmiş ve Ankara’da bulunan Bakanlık düzeyinde onay 

istenmiştir. Bu sırada farklı kuruluşlar ile görüşmeler yapılmış olup, 1944 yılında 

Ankara tarafından Manisa’da incelemeler yapmak üzere görevlendirilen mimar 

tarafından mevcut imar planının devam ettirilebileceği ve yeni plan hazırlanmasının 

gerekli olmadığı kararı verilmiş ve bu süreç sonlandırılmıştır. 1960 yılında yapılacak 

yeni imar planına kadar Manisa kenti 1923 tarihli yol-istikamet planı olarak 

düzenlenen imar planına göre şekillenmiş ve bu plana yapılan değişiklikler ile imar 

düzenlemeleri gerçekleşerek kent dokusu oluşturulmuştur. 

Ulaşım Etkileri 

Manisa ve İzmir arasındaki etkileşim nedeniyle her dönemde kentler arası ulaşım 

önemli olmuştur. İzmir-Manisa karayolunu düzeltme çalışmaları Cumhuriyet 

döneminde 1926 yılında yapılmıştır. Bu yolda motorlu araçların çalışma yılları 

1930’lu yıllara denk gelmektedir. 1960’lı yıllara kadar stabilize yol olarak devam 

etmiştir (Gürel, 1984, s.79).  

Ulaşım açısından kentin İzmir ile karayolu bağlantısı dışında Osmanlı döneminde de 

olduğu gibi en önemli bağlantısı demiryolu ile sağlanmaktaydı. Cumhuriyet ilan 

edildikten sonra 1934 yılında 2487 sayılı kanunla İzmir-Kasaba demiryolu hattı satın 

alınarak Devlet Demiryollarına verilmiştir (Gürel, 1984, s.78). 
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5. MANİSA’DA DEĞİŞEN KENT DOKUSUNUN SÜREKLİLİK 

BAĞLAMINDA İNCELENMESİ 

Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemine Manisa iline ait kent dokusunun 

sürekliliğinin incelenmesinin konu edildiği tez kapsamında Manisa’nın 1922 yılında 

işgal sonrası geçirmiş olduğu yangın ile yok olan kent dokusunun öncesi ve 

sonrasındaki gelişimi araştırılmaktadır. 

Savaş sonrası kent dokusunun neredeyse tamamını kaybeden batı illerinden Manisa, 

döneminin (19. yy) en önemli liman kentlerinden İzmir’in ardından gelen önemli 

şehirlerinden biri olup, nüfusu kalabalık bir ticaret ve tarım kentiydi. Osmanlı 

döneminde şehzadelerin vali olarak atandığı idari merkez olması, Manisa’nın bölgesi 

içerisinde gelişmişlik göstermesinde etkili olmuştur. Ticaret aksı üzerinde olması, 

geniş Gediz ovasına sahip olması yönünden göç konusunda da diğer kentlere göre 

cazip hale gelmiş ve nüfusu yıllar içinde sürekli artmıştır. Bu dönemde Gayrimüslim 

nüfusun da kentin üçte birini kapladığı Manisa’nın kentsel dokusu da bu çeşitliliğe 

göre yıllar içinde şekillenmiştir. 

5.1 Morfolojik Analiz ve Değerlendirmeler 

Bu araştırma kapsamında Osmanlı ve sonrası dönemde önemli bir Anadolu kenti 

olan Manisa’da gerçekleşen fiziki değişimleri etkileyen faktörlerin neler olduğunun 

ve etkilerinin süreklilik bağlamında incelenmesinde morfolojik analizlerden 

faydalanılmıştır. Kentin fiziki dokusuna etki eden kırılmaların sonucunda kentsel 

doku sürekliliğinin analizler ile ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda dört 

farklı haritadan faydalanılmıştır. Tez kapsamında öncelikle araştırmalar sonucu elde 

edilmiş 1914 tarihli Manisa şehri Umumi haritası, 1923 yılında hazırlanmış imar 

planı, 1926-1950 yılları arasında düzenlenmiş Manisa’nın ilk kadastral haritaları ve 

araştırmanın günümüzde var olan doku durumunu da gözlemlemek için 2007 onay 

tarihli hâlihazır harita üzerinden değerlendirmeler yapılmış olup, yaklaşık 350 hektar 

büyüklüğündeki kent sınırı üzerinden genel incelemeler yapılmıştır. 350 hektar 

olarak kabul edilerek belirlenen kent sınırının tamamı aynı detayda incelenemeyeceği 
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için kent içerisinden Kentin içindeki konumlanmaları, yangın geçirip geçirmemeleri, 

farklı sektörlerin önce çıktığı, sosyo-ekonomik açıdan farklılaşan 7 bölge özelinde 

detaylı incelemeler yapılmıştır. Bu şekilde kentin farklı temsiliyetleri üzerinden kent 

bütününe dair çıkarımlar yapılmak istenmiştir. İstasyonun yer aldığı bölge, kentin en 

büyük açık alanını oluşturan mezarlık alanı, kentin Osmanlı Dönemi’nde en önemli 

askeri bölgesi, yine Osmanlı Dönemi’nde Ermeni nüfusun yerleştiği mahalle ve 

çevresi, Cumhuriyet öncesi düzenleme görmüş göçmen mahallesi, kentin en eğimli 

alanında yer alan Tabakhane ve çevresi ve kentin yüzyıllardır süregelen ticari 

merkezi inceleme alanı olarak seçilerek, seçilen bu bölgeler, Manisa kent dokusunda 

yıllar içerisinde farklı dinamiklerin neden olduğu kırılmalar sorgulanarak, süreklilik 

açısından incelenmiştir. 

Kentin tamamı ada ölçeğinde incelenerek, seçilen bölgelerde parsel detayında, 

mülkiyet, arazi kullanım ve yapılaşmış doku analizleri yapılarak kentteki 

değişikliklerin fiziki yansımaları araştırılmıştır. Kronolojik olarak sıralanan haritalar 

öncelikle döneminin özelinde, sonrasında her dönemin haritası bir diğeri ile 

kıyaslanarak incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda ortaya çıkan kentsel doku 

farklılıkları ile yıllar içerisinde değişen doku özelliklerinin sürekliliği irdelenmiş ve 

kentin hangi noktalarında sürekliliğin korunduğu ya da korunamadığı belirlenmiştir. 

Aynı zamanda sürekliliğin incelenmesinde, ortaya çıkan farklılaşmaları etkileyen 

değişik kent dinamikleri belirlenmiş ve bu tespitlerden sonuçlar çıkarılmıştır. Nüfus, 

mahalle, yasal düzenlemeler gibi farklı çerçevelerden kente bakılarak doku 

farklılaşmaları süreklilik açısından değerlendirilmiştir. 

5.1.1 1914 tarihli Manisa Şehrinin Umumi Haritası 

Çalışmada veri olarak kullanılacak olan ilk harita, Manisa Büyükşehir Belediye İmar 

ve Şehircilik Daire Başkanlığı arşivinden temin edilen 1914 tarihli Manisa Şehrinin 

Umumi haritasıdır. 1/2000 ölçekli üç paftadan oluşan haritanın sayısallaştırılması 

yapılarak çeşitli analizler ile kent dokusu incelenmektedir. Kentin sahip olduğu doğal 

eğimin kente etkisini vurgulamak amacı ile orijinal paftanın üzerine eşyükselti 

eğrileri de eklenerek haritanın okunabilirliği arttırılmaya çalışılmıştır. 

Manisa kentine dair ilk düzenlemeler 1914 tarihli 1/2000 ölçekli İkar haritasından 

incelenebilmektedir. (Birinci Dünya Savaşı öncesi Mühendis İkar tarafından 

yapılmıştır.) Üç aydınger paftadan oluşan haritada Osmanlıca yazı ile harita başlığı 
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verilmiş ve bu yazıda “Şehrin Umumi Haritası” yazmaktadır. Şekil 5.1 ile 1914 

tarihli haritanın birleştirilerek taranmış orijinal hali gösterilmiştir. 

 

Şekil 5.1 : Birleştirilmiş 1914 tarihli orijinal şehir haritası (Aydın, 2017). 

1882 tarihli Ebniye Kanunu ile İmparatorluğun tüm sınırlarında kentlerde mekân 

düzenlemelerine önem verilmesi Anadolu kentlerinde de harita çalışmalarının 

başlamasına neden olmuştur. Manisa şehri haritası da bu kapsamda kente gelecek 

göçmenlerin yerleşimi ve kentin gelişimi ile ilgili çalışmalar için düzenlendiği 

düşünülmektedir. Bu haritada kentin yerleşim dokusunun 1914 yılındaki durumunun 

ada bazında gösterildiği, yolların, açıklıkların, derelerin, anıtsal yapıların, kale 

surunun ve mezarlıkların işlendiği görülmüştür. 

1914 tarihli şehir haritasında fiziki doku üzerinden yapılan incelemelerde kentte 

yerleşimin yüksek eğime sahip dağ eteklerinden ovaya doğru yayıldığı 

görülmektedir. Kentin doğal sınırlandırıcıları bulunmakta olup, güneyde dağ ve 

kuzey güney yönünde kenti bölümlere ayıran 3 adet deredir. Kentin büyük 

çoğunluğu çıkmaz sokakların, dar yolların bulunduğu organik bir yerleşim dokusu ile 

kaplı olup, mezarlık alanları da kentin önemli bir kısmını kaplamaktadır. Ayrıca 

kentin kuzeyinde yer alan herhangi bir fonksiyon belirlenmemiş araziler boş alan 

olarak tanımlanmıştır. 1914 tarihli harita ve o dönemi anlatan kaynaklarda yapılan 

araştırmalarda özellikle anıtsal yapıların çevresinde ve belirli bir sınır ile çevrilerek 

tanımlanan meydanlar bulunmaktadır. Bunun dışında yine meydan olarak 

tanımlanabilecek ancak harita üzerinde herhangi bir sınırı olmayan alanlar bulunduğu 

görülmüştür. Bu alanlar yolların kesiştiği noktalarda ortaya çıkmaktadır. Söz konusu 



100 
 

alanlar, tanımlı alanlar olmaması sebebiyle yol lejantı ile gösterilmiştir. Örneğin 

kışlanın doğusunda yer alan kısım “kışla meydanı” olarak kaynaklarda bahsedilirken, 

harita üzerinde sınırı belirli bir alan olmaması nedeniyle meydan lejantına 

eklenmemiştir. Kentin bütünü incelendiğinde bu şekilde mekânların ortaya çıktığı 

görülmektedir.  

1914 haritası üzerinde anıtsal ve kamusal alanlar da gösterilmiş olup bu alanlar okul, 

hastane, cami, han gibi yapıları içerirken fabrika gibi büyük kütleler de bu kategoride 

gösterilmiştir. Kentin mevcut durumunu göstermesi nedeniyle hazırlandığı kabul 

edilen haritada, kenti etkileyen tüm önemli yapıların gösterildiği düşünülmektedir. 

Ayrıca kentin kuzeyinden doğu batı yönünde ilerleyen demiryolu hattı da 

gösterilmiştir. Demiryolu hattı da kentin güneyini sınırlayan dağ gibi kentin kuzey 

sınırını belirlemektedir. 1914 tarihli haritada güneyde, dağ eteklerinde gösterilen kale 

surları kentin en eski tarihsel katmanını göstermesi açısından önemlidir. 

Manisa kentinin, geçirdiği 1922 yangını dışında bilinen kentin bütünü etkileyen 

herhangi bir büyük yangın ya da deprem gibi doğal afet bilgisi bulunmamaktadır. 

Ancak konut dokusunun ahşap ağırlıklı olması nedeniyle küçük yangınların 

gerçekleşme olasılığının yanında, bu konu hakkında da kaynaklarda herhangi bir 

bilgi bulunmamaktadır. 

1914 tarihli haritayı incelediğimizde organik dokuya sahip olan Manisa’nın bazı 

bölümlerde ızgara sistemli alanlara sahip olduğu ve söz konusu alanların literatürdeki 

sınırlı bilgiler nedeniyle nasıl açık alana dönüştüğü bilinememekte olup, sonrasında 

döneminin Ebniye Kanunu düzenleme şartlarından dolayı yeni düzende oluştuğu 

düşünülmektedir. Söz konusu kanun ile çıkmaz sokakların yerine geometrik formda 

ulaşım akslarının düzenlenmesi gerektiğinden, yeniden düzenleme gören alanların 

organik doku yerine ızgara sistem ile düzenlendiği görülmüştür. Bu nedenle haritanın 

kısmi düzenleme içerdiği görülmektedir. Özellikle kentin kuzeyinde yer alan 

istasyon ile ticaretin önemli bir yoğunlukta olduğu çarşı bölgesini birleştiren alanın o 

dönemlerde düzenleme görmeye başladığı görülmüştür. Bunun dışında kentin üç 

farklı noktasında ızgara sistemle düzenlenmiş alanlar bulunmaktadır. Şekil 5.2 ile 

gösterilen harita üzerinden incelediğimizde alanların bir kısmının göç ile kente 

gelenlerin yerleştirilmek üzere düzenlenen mahalleler olduğu düşünülmektedir. 
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Şekil 5.2 : Manisa İli, 1914 yılı farklı kent doku dağılımı (Aydın, 2017). 

Cumhuriyet öncesi Manisa’nın kent dokusuna Şekil 5.3 ile gösterilen harita 

üzerinden baktığımızda mezarlık alanlarının kent içinde yoğun alan kapladığı 

görülmektedir. Osmanlı Döneminde Manisa’nın sahip olduğu etnik dokunun 

çeşitliliğinden dolayı Gayrimüslim mezarlık alanları ve Müslüman mezarlıkları 

olmak üzere, birçok alanda irili ufaklı mezarlık alanının bulunduğu görülmektedir. 

Gayrimüslimlere ait mezar alanlarının genellikle kentin çeperlerinde yer aldığı 

görülmektedir. Manisa’da yaşayan Musevilere ait tek mezarlık alanının kentin 

doğusunda yer aldığı görülmektedir. Kentin nüfus yapısına bakıldığında Hristiyan 

halkın yoğun olduğu ve mezarlık alanlarının kentin kuzey ve batısında çeper 

alanlarda yer aldığı görülmektedir. Müslüman mezarlıkları ise kentin bütününde 

dağılmış bir şekilde farklı noktalarda yer almaktadır. Kentin ortasında Müslümanlara 

ait ‘Ulu Mezarlık’ olarak tanımlanan ve yüzyıllardır mezarlık olarak süregelen büyük 

bir mezarlık alanı bulunmaktadır. Kentin ortasında yer alan bu mezarlık alanı dışında 

kentin batısında yer alan Karaköy semtinin adıyla anılan Müslümanlara ait Karaköy 

Mezarlığı bulunmaktadır. Ulu Mezarlık ve Karaköy Mezarlığı dışındaki Müslüman 

mezarlıkları çoğunlukla dini yapıların bahçesinde yer alan hazire alanları ve 

çevresinde bulunmakla birlikte, kentin özellikle dağ eteklerinde yoğunlaşmıştır.  
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Şekil 5.3 :  Manisa İli, 1914 yılı mezarlık alanları dağılımı (Aydın, 2017). 

Manisa kentinin demografik verileri üzerinden en küçük yerleşim birimi olarak 

mahallelerin konumlanması ve dağılımını incelemek önem arz etmektedir. Bu 

nedenle yapılan literatür araştırmaları ışığında 1914 tarihli harita üzerinde 

dönemindeki mevcut mahalle sınırları belirtilmeye çalışılmıştır ancak o döneme ait 

mahalle sınırlarının gösterildiği herhangi bir veriye rastlanılmaması sebebiyle 

mahalle sınırları yazılı kaynaklardan edinilen bilgiler ışığında sokak isimleri, doğal 

sınırlayıcılar (dereler, dağ vb.) ve anıt yapılar (cami, mescit vb.) gibi izler takip 

edilerek hazırlanmaya çalışılmıştır.  

Yapılan araştırmalarda mahalle sınırları açısından veri bulunmadığı görülmüş 

olmakla birlikte, literatürde mahalle sayısına ilişkin verilerde de farklılıklar 

görülmektedir. 1908 sayılı Aydın Salnamesinde 56 mahalleden söz edilirken, bazı 

kaynaklar da bu salnameyi kaynak göstererek, Cumhuriyet öncesi döneme kadar 

kentin 63 mahalleden oluştuğu belirtilmektedir. Ancak yapılan araştırmalarda 52 

mahalle olarak tespit yapılmış ve sınırlar bu tespit doğrultusunda hazırlanan harita 

üzerine işlenmiştir. Literatürde mahalle sayısı ve isimlerinde görülen farklılıkların, 

yıllar içerisinde birleşip ayrılan bazı mahallelerin isimlerinin değişmesi nedeniyle 

oluştuğu kabul edilmektedir.  

Kentin ticaret aksı üzerinde olması, geniş Gediz ovasına sahip olması gibi nedenlerle 

göç konusunda da diğer kentlere göre cazip hale gelmiş ve nüfusu yıllar içinde 

sürekli artmıştır. Gayrimüslim nüfusun da bu dönemlerde kentin üçte birini kapladığı 

Manisa’nın, kentsel dokusu da bu çeşitliliğe göre yıllar içinde şekillenmiştir (Köklü, 
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1976). Aşağıda, Manisa’nın 1842 yılında mahallelere göre etnik köken dağılımını 

gösteren Çizelge 5.1’de, hane sayısı ile erkek nüfus sayımını içeren bilgiler 

içermektedir. Tabloda adı geçen toplam 56 mahalleden, “Mezburda Kıbtiyan-ı 

Müslim”, “Kilisa-i Aya Tanaş” mahallelerinin kent sınırları dışarısında kaydedilen 

nüfusa sahip olması nedeniyle kent içerisinde konum bilgisi bulunmamakta olup, 

“Hidayet Ağa” mahallesine ilişkin konum bilgisine ulaşılamadığından bu mahalleler 

işlenmemiştir. “Sakalar” ve “Serabad” mahalleleri ise yapılan literatür çalışmalarında 

zaman zaman aynı bölgede iki isimle de anılmaktadır. Bu nedenle ikisi bir mahalle 

olarak kabul edilmiştir. Tabloda gösterilen mahalleler; farklı etnik grupların bir arada 

olduğu ve sadece tek bir etnik gruptan oluşan mahalleler olarak ayrışmaktadır. 

Toplam 56 mahalleden oluşan Manisa şehrinde 1’i Yahudi, 2’si Ermeni, 2’si Rum, 

27’si karma, 24’ü ise Müslüman mahallesi olarak ayrılmaktadır. Mahalleler arasında 

nüfusu en kalabalık olan mahalle kentin doğusunda yer alan büyük çoğunluğu 

Müslüman olan “Alaybey” mahallesidir. En düşük nüfuslu mahalle ise harita 

üzerinde gösterilemeyen ve kent sınırları dışarısında kalan tamamı Müslim nüfusa 

sahip “Mezburda Kıbtiyan-ı Müslim” mahallesidir. 1842 tarihli mahalle düzeyinde 

detaylı bilgi verilen nüfus sayımına göre kent genelinde Müslüman nüfusun 

çoğunlukta olduğu görülmektedir.  
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 Manisa şehrinin 1842 yılı cemaatler ve mahalleler itibariyle erkek 
nüfusu ve hane sayısı. 

 
(Bilgi, 2001, s.95-96). 

Rum Ermeni Yahudi
1 Sultaniye 0 0 0 0 120 66 120 66
2 Çarşı 0 0 0 0 88 40 68 40
3 Gürhane 87 0 0 37 224 123 311 160
4 Çapraslar-ı Kebir 273 0 0 127 141 70 414 197
5 Çapraslar-ı Sagir 122 0 0 55 127 65 249 120
6 Seydi Hoca 0 0 0 0 60 44 60 44
7 Nasırlı 0 0 0 0 31 19 31 19
8 Karahisar 0 0 0 0 65 38 65 38
9 Karayunus 16 0 0 8 161 90 177 98

10 İlyas-ı Sagir 25 0 0 11 117 60 142 71
11 İbrahim Çelebi 29 0 0 13 221 113 250 126
12 İvazpaşa 5 0 0 2 162 91 167 93
13 Dere 0 0 0 0 61 35 61 35
14 Camii Kebir 91 0 0 35 161 89 252 124
15 Mahalle-i Çengizade 61 0 0 25 36 18 97 43
16 Sakalar 0 0 0 0 66 41 66 41
17 İmad 0 0 0 0 72 51 72 51
18 Göktaşlı 0 0 0 0 98 51 72 51
19 Niflizade 0 0 0 0 108 66 108 66
20 Bölücek-i Cedid 38 0 0 19 90 56 128 75
21 Ayn-ı Ali 55 75 0 66 188 104 318 170

22
Mezburda Kıbtiyan-ı Müslim

0 0 0 0 39 18 39 18
23 Danışmend Halil 29 0 0 10 215 110 244 120
24 Deveciler 30 0 0 15 166 78 196 93
25 Nişancı 5 0 0 3 92 50 97 53
26 İsa Fakih 0 0 0 0 69 39 69 39
27 Hüsrev Ağa 0 0 0 0 224 103 224 103
28 Alaybeyi 1 0 0 1 668 365 669 366
29 Saz 9 0 0 4 155 94 164 102
30 Dilşikar 2 0 0 1 226 131 228 132
31 Yaviler 0 0 0 0 150 58 150 58
32 Recai 0 0 0 0 68 39 68 39
33 Hüccaclar 0 0 0 0 76 37 76 37
34 Serabad 0 0 0 0 117 65 117 65
35 Derviş Ağa 137 0 0 83 223 104 360 187
36 Ali Ağa (Saray) 480 0 0 218 83 46 563 264
37 Yarhasanlar 146 0 0 74 366 219 512 293
38 Bektaş-ı Kebir 74 0 0 35 176 104 250 139
39 Bektaş-ı Sagir 39 0 0 18 282 182 321 200
40 Lalapaşa 0 0 0 0 224 131 224 131
41 Akmescid 0 0 0 0 65 41 65 41
42 Narlıca 0 0 0 0 91 25 91 25
43 Tekke 0 0 0 0 43 25 43 25
44 Babakuyusu 0 0 0 0 102 62 102 62
45 Ebekuyusu 0 0 0 0 42 21 42 21
46 Haki Baba 0 0 0 0 235 139 235 139
47 Hacı Yahya 10 0 0 6 130 76 140 82
48 Attar Ece 90 0 0 36 144 87 234 123
49 İlyas-ı Kebir 21 34 0 22 135 81 190 103
50 Bölücek-i Atik 132 84 0 87 122 72 338 159
51 Hidayet Ağa 10 115 0 37 0 0 125 37
52 Rumiyan 122 0 0 53 0 0 122 53
53 Kilisa-i Aya Tanaş 14 0 0 0 0 0 14 0

54
Timurkapu (Ermeniyanı 
Sufla) 0 551 0 236 0 0 551 236

55 Ermiyan-ı Bala 0 267 0 102 0 0 267 102
56 Millet-i Yahudiyan 0 0 412 166 0 0 412 166

TOPLAM 2153 1126 412 1605 7105 3932 10796 5541

1842 yılı MAHALLELER
GAYR-İ MÜSLİM MÜSLİM TOPLAM
KİŞİ

HANE KİŞİ HANE KİŞİ HANE
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Osmanlı döneminde şehirlerde güvenliğin korunması için uygulanan önemli 

tedbirlerden biri, bir şehirden diğer bir şehre veya köylerden şehirlere göçün 

önlenmesi ve seyahatin çok sıkı kurallara bağlanmış olmasıdır. Şehre yerleşecek bir 

kimse, şehrin hangi mahallesine yerleşecekse o mahallenin ileri gelenlerinden birisini 

kendisine kefil yapması gerekiyordu. Kefil bulunduktan sonra kadıya müracaat 

edilerek, şehre niçin yerleşmek istediğini, ne işle uğraştığını anlatacak, isteği kabul 

edilirse o mahalleye yerleşecektir. Böylece her mahalle, aynı işle uğraşan, aynı köy 

veya şehirden gelen, birbiri ile yakın ilişkisi olan, aynı dinden ve etnik gruptan olan 

ailelerin oturduğu homojen bir yapıya sahip olmaktadır. Ancak her mahallede zengin 

ile fakir ailelerin bir arada oturduğu, gelir yönünden mahalle birimlerinin heterojen 

bir yapı gösterdiği söylenebilir. Bu özellik bütün İslam şehirlerinde görülmektedir 

(Aktüre, 1975, s.122). Döneminin Manisa kentinde mahallelerin dini kökene göre 

yerleşimlerine bakıldığında da bu güvenlik uygulaması açık bir şekilde görülmekte 

ve kentteki yer seçimlerinin bu uygulamanın bir sonucu olduğu 

gözlemlenebilmektedir. 

 

Şekil 5.4 : Manisa İli, 1842 yılı dini kökene göre mahalle dağılımı (Aydın, 2017). 

Mahallelerin dağılımı öncelikle etnik/dini grupların yerleşimine göre üç kategoride 

incelenmiştir. Nüfus ve hane bilgilerine göre düzenlenen Şekil 5.4 ile gösterilen 

haritayı incelediğimizde öncelikle Müslüman ve Gayrimüslim nüfusun birlikte 

yaşadığı mahallelerin kentin çoğunluğunu oluşturduğu ve kuzey-güney aksında yer 

aldığı görülmektedir. Yalnızca Müslüman nüfusun yaşadığı mahallelerin ise kentin 

doğu ve batı çeperinde ve özellikle dağ eteklerinde konumlandığı izlenmekte olup, 
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kentin yüzyıllar içerisinde ovaya doğru genişlediği bilgisinden yola çıkarak en eski 

mahallelerin dağ eteklerinde bulunduğu ve Müslümanların bu mahallelerde oturduğu 

söylenebilmektedir. Kentin kuzeybatı ve güneydoğu çeperinde iki Ermeni Mahallesi 

gözlemlenmekte olup, Ermeni halkının diğer Anadolu kentlerinde yapılaşmaları 

izlendiğinde de çoğunlukla kapalı bir toplum olarak kentin merkezi yerine dışında ve 

başka gruplardan ayrı yerleştiği görülmektedir. Bunun dışında o dönem kentin 

merkezi olarak nitelendirilecek alanda yer alan diğer iki Gayrimüslim Mahallesi 

Yahudiyan ve Rumiyan’dır. Bu mahallelerin yer seçimlerinde ticaretin önemli bir 

etkisi bulunmakta olup bu sebeple bu alanda yerleştikleri söylenebilmektedir. 

19. yüzyıl Osmanlı Dönemine ait mahalle bilgilerine göre tez kapsamında 

oluşturulan harita üzerinden 1922 yılı yangın ile zarar gören sınırı incelediğimizde, 

yangının “kışla” ve “çarşı” noktalarından başlatıldığı bilgisinden de hareketle, kentin 

en canlı noktalarından başlayan yangının kentin neredeyse tüm mahallerini etkilediği 

görülmüştür. Tez kapsamında oluşturulan haritalarda yangın sınırı, literatürde yer 

alan yangın haritalarında belirtilen sınırlar ve tez kapsamında elde edilen kadastral 

haritalarda belirtilen yangın sınırı (muhterik aksam) esas alınarak oluşturulmuştur. 

Ermeni Mahallelerinin çeperde yer alması nedeniyle iki Ermeni Mahallesi yangından 

zarar görmemiştir. Bunun dışında çeperlerde yer alan mahalleler yangından 

kurtulmuş ya da az zarar görmüştür. Hakibaba, Lalapaşa, İvazpaşa, Akmescid, Dere, 

Karahisar, Camii Kebir, İmad, Hüccaclar, Ermeniyan Sufla, Ermeniyan Bala, 

Sarabat/Sakalar, İsa Fakih, Saz, Derviş Ağa, Yarhasanlar, Bölücek Cedit, Bölücek 

Atik, Bektaşi Sagir, Bektaşi Kebir, Tekke, Yaviler, Babakuyusu Mahalleleri 

yangından kurtulmuştur. Bu mahalleler yoğun yapılaşmanın olmadığı mahallelerdir. 

Yangından etkilenen mahallelerin ise kentin yoğun yerleşim ve ticaret dokusu ile 

anıtsal eserlerin yoğun bulunduğu alanlar olması nedeni ile bu alanların özellikle 

işgal ordusu tarafından yok edilmesi hedeflenmiştir. 
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Şekil 5.5 : Manisa İli, 1842 yılı dini/etnik kökene göre mahalle dağılımı (Aydın, 
2017). 

1842 yılına ait nüfus ve mahalle verileri ile dini ve etnik kökene göre oluşturulan 

mahalle dağılımlarına baktığımızda bir önceki analizde belirtilen karma mahallelerin 

nüfus dağılımları detaylandırılarak Şekil 5.5 ile gösterilen harita ile incelenmiştir. Bu 

şekilde karma mahallelerde Gayrimüslim ve Müslüman nüfuslarının yoğunluklarına 

göre kent içerisinde konumlanmalarına bakılmıştır.  En açık gri olarak belirtilen 

mahalleler Rum, Ermeni ve Müslüman halkın bir arada ve yaklaşık eşit nüfuslarla 

yaşadığı mahallelerin oluşturduğu alanlardır. Bu mahalleler “Aynıali”, “İlyas Kebir” 

ve “Bölücek Atik” olup, kentin kuzeybatı kısmında yer almaktadır. Turuncu renk ile 

belirlenen alanlar sadece Ermeni halkın yaşadığı mahalleler olup kentin kuzeybatı ve 

güneydoğusunda yer alan kıyı mahallelerdir. Lacivert ile gösterilen mahalle sadece 

Rumların yaşadığı “Rumiyan” mahallesi olup hemen yanında sadece Yahudi halkın 

yaşadığı “Yahudiyan” mahallesi bulunmaktadır. Şekil 5.4 ile gösterilen haritada 

karma mahalleler tanımlanmıştır ve karma mahalleler Rum ve Müslüman halkın 

oluşturduğu mahallelerdir. Bu mahallelerin bir kısmında Müslüman halk daha yoğun 

iken bir kısmında Rum halkın daha yoğunlukta olduğu görülmüştür. Mavi ile 

gösterilen mahalleler Rumların yoğunlukta olduğu karma mahalleleri, yeşil ile 

gösterilenler ise Müslümanların daha yoğun olduğu karma mahalleleri 

belirtmektedir. Bu analizi incelediğimizde Yahudi halkının bir arada yaşadığı ve 

başka hiçbir etnik grup ile birleşmediği görülmektedir. Dönemin nüfus yapısına 

baktığımızda yoğunluğa göre Müslüman ve Rumların nüfuslarının daha fazla olduğu 

görüldüğünden mahalleler yine bu gruplar arasında dağılmıştır. Rum nüfusun daha 
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yoğun olduğu karma mahalleler kuzey güney aksı üzerinde istasyon ve çarşı arasında 

yoğunlaşmıştır. Kentin ulaşım ve ticaret yoğunluklu merkezi üzerinde düzenli bir hat 

oluşturdukları izlenmektedir. Yahudi Mahallesi’nin yine ticaret alanına en yakın 

alana yerleştiği görülmektedir. Manisa kentini bütün olarak incelediğimizde 

Müslüman halkın en yoğun nüfusa sahip olması nedeni ile hemen hemen her 

mahallede yoğunluklu olarak yerleştiğini ve kentin tüm halkların bir arada 

yaşayabildiği bir Anadolu kent örneği olduğu ortaya çıkmaktadır. Karma 

mahallelerin kentin en işlek merkez mahallelerini oluşturduğu ve Rum ve 

Müslümanların bu alanlarda birlikte yaşadıkları görülmektedir.  

 

Şekil 5.6 : Manisa İli 1842 nüfus yoğunluğuna göre mahalle sınırı paftası (Aydın, 
2017). 

Mahalle sınırlarının bir de nüfus yoğunlukları açısından kent üzerindeki dağılımı 

Şekil 5.6 ile hazırlanan harita üzerinden incelenmiştir. Yapılan analizde açıktan 

koyuya doğru nüfusun artışı ifade edilmektedir. Bu harita üzerinden yapılan 

okumalarda en yoğun nüfusların kentin kuzeyinde ve doğu-batı istikametinde 

konumlandığı görülmektedir. Nüfus yoğunluğu en düşük olan mahallelerin dağ 

eteklerinden merkeze doğru yayıldığı görülmüştür. Nüfusun kuzeyde 

yoğunlaşmasında demiryolunun etkisi olduğu ve kente göç ile gelenlerin ilk olarak 

bu mahallelere yerleştikleri düşünülmektedir. Ayrıca kentin kuzey çeperindeki 

mahallelerin daha büyük bir alana sahip olması da daha fazla nüfusun bu 

mahallelerde bulunmasının nedenleri arasındadır. 
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Mahalle yoğunluklarına göre 1922 yangınının etkilediği alanlara baktığımızda kentin 

en yoğun nüfusa sahip mahallelerinin genellikle kentin kuzeyinde yer alan kıyı 

mahalleleri olduğu ve yangından kısmen etkilendiği görülmektedir. Ancak kentin 

hizmet, ticaret sektörlerinin en yoğun olduğu ama yerleşik nüfusunun az olduğu kent 

merkezinin en çok etkilenen alan olduğu görülmektedir. 

Manisa kentinin güneyde Spil Dağının sınırladığı ve ovaya açılan doğu-batı 

yönlerinde gelişen lineer bir yapısı olduğu bilinmektedir. 1922 yılında işgal sonrası 

çıkan yangın hattının da yine doğu-batı yönünde olduğu ve kentin doğal eğiminin 

yangına bir etkisi olmadığı görülmektedir. Yangının çıkış yerlerine bağlı olarak kent 

orta bölümden yanmış ve kıyı mahalleler kurtulmuştur. Şekil 5.7 ile yangın haritası 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 5.7 : Manisa İli 1914 yılı yangın haritası (Aydın, 2017). 

1922 yılında gerçekleşen yangın sonucunda Manisa kent dokusunun çoğunluğunun 

kaybolduğu ilk kadastral haritalardan net bir şekilde okunabilmektedir. “Muhterik 

Aksam” yani “yanmış kısımlar” denilen sınır ile yangından kurtulan alanlar ve 

yangında yok olup yeni bir parselasyon ve düzenleme geçiren alanlar 

okunabilmektedir. Yangın sınırının neden bu sınırlarda kaldığı konusunda net bir 

kaynak bulunamamış olup, kentin organik dokusu, bina yapım malzemeleri, o günkü 

rüzgârın etkisi, yangının farklı noktalardan çıkmış olması ve yerli halkın yangını 

söndürme müdahaleleri ile yangının bu sınırlarda kalmış olduğu düşünülmektedir. 

Güneyde yer alan Spil Dağının sebep olduğu doğal sınırlayıcı unsurların da yangının 
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etkilediği bazı noktalarda etkisi olduğu ve eğimin yangının dağılmasını durdurduğu 

düşünülmektedir. 

1914 tarihli harita, tez araştırma konusunun Osmanlı Dönemine ait tek kartografik 

belgesi olması açısından araştırmanın en önemli kaynaklarından biridir. Kentin o 

dönemlerde sahip olduğu kent formunu yapısal anlamda inceleyebildiğimiz ve 

yangın öncesi Manisa’nın organik dokusunu belgeleme açısından önemli bir altlık 

oluşturmaktadır. 

5.1.2 21.07.1923 Tarihli Manisa İmar Planı 

Literatür araştırmaları sırasında elde edilen 1923 tarihli Manisa imar planı da tez 

çalışmasına veri olarak kullanılmak üzere tez kapsamında sayısallaştırılarak 

düzenlenmiştir. İmar planının orijinal halinin kurum arşivlerinde yer almaması kent 

belleği açısından önemli bir kayıptır. Elde edilen veri tez aşamasında istasyon, anıtsal 

yapılar gibi noktalardan faydalanılarak ölçeklendirilerek tez çalışmasına altlık olarak 

hazırlanmıştır. Bu şekilde çalışmanın Cumhuriyet sonrası dönemine ait ilk verisi 

olarak çözümlenmiştir. 

Cumhuriyet döneminde yangın geçirmiş batı kentlerinin yeniden planlanması 

kapsamında, Manisa, Salihli, Aydın, Nazilli, Bandırma, Karacabey, Alaşehir kentleri, 

1923-24 yıllarında planları yapılan ilk kentlerdir. Manisa kentinin planının yapımı 

Mühendis Selahattin, Ziya ve Ziya Akif Beylerin kurmuş oldukları “Türk İmar ve 

İnşaat Şirketi” tarafından üstlenilmiştir. 29.11.1922 yılında şirket ile anlaşma 

yapılmış ve plan 21.07.1923 tarihinde Belediye Meclisinde kabul edilip, Vilayet 

İdare Heyetinde onaylanarak yürürlüğe konulmuştur (Köklü, 1993c, s.1). Şekil 5.8 

ile gösterilen plan, imar planında belirtilmesi gereken ölçü ve fonksiyon gibi bilgileri 

içermemektedir. Ulaşım kararları ve ada ölçeğinde düzenlemelerin yer aldığı plan, 

yol istikamet planı olarak hazırlanmıştır. Plan notları ile planlamaya dair bilgiler 

içermekle birlikte ileriki yıllar için kentin gelişimine yol gösterecek bir plan niteliği 

göstermemektedir. Ancak o dönem batı illerine yapılan planların zaman darlığı ve 

hızlı bir çözüm olarak planlanması nedeniyle diğer yerleşimlere hazırlanan çoğu plan 

bu nitelikte hazırlanmıştır. Yangınla yok olan bir kent, nüfusta yaşanan değişiklikler 

ve mülkiyet sorunları gibi nedenlerle hızla yapılaşmaya ve toparlanmaya çözüm 

aranmıştır.  
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Şekil 5.8 : 1923 Yılında Manisa İmar Planı (Köklü, 1993c, s.9). 

Cumhuriyet döneminde yangın geçirmiş batı kentlerinin yeniden planlanması 

kapsamında, Mühendis Selahattin, Ziya ve Ziya Akif Beylerin kurmuş oldukları 

“Türk İmar ve İnşaat Şirketi” tarafından üstlenilen planı yapan şirketin Manisa 

dışında başka kentlere plan yapıp yapmadığına dair veriye ulaşılamamıştır ancak 

İstanbul’da o dönemlerde İnşaat Türk Anonim Şirketi, Rella Türk Anonim Şirketi, 

Keşfiyat ve İnşaat Türk Anonim Şirketi, İstanbul Emlâk Türk Anonim Şirketi 

adlarıyla emlâk ve inşaat şirketleri bulunduğu belirtilmektedir (Kıranlar, 2015, 

s.103). Ayrıca “Ankara'nın modern anlamdaki ilk planı, ilk Belediye Başkanı 

Mehmet Ali Bey zamanında, eski şehir ve yeni şehire ilişkin olmak üzere Keşfiyât ve 

İnşaat Türk Anonim Şirketi'ne yaptırılmıştır.”  (Cengizkan, 2010).  Buradan yola 

çıkılarak, Manisa 1923 yılı imar planını İstanbul’da kurulmuş “Türk İmar ve İnşaat 

Şirketi”nin yapmış olabileceği düşünülmektedir. İmar planlarını yapan şirketlerin 

varlığına dair bilgilere ulaşırken, detaylı verilere ulaşılamadığından aynı şirketlerin 

başka çalışmalarının olup olmadığı bilinmemektedir. 

1923 yılında hazırlanan imar planı incelendiğinde planın altlık olarak 1914 yılında 

hazırlanan şehir haritasından faydalanıldığı kaynaklarda geçmekte olup, imar planına 

altlık olarak mevcut binalar, kadastral durum ve eşyükselti eğrilerinin işlenmediği 

görülmektedir. Yangından sonra kadastral durumu ortaya koyacak düzenlemelerin 

1926 yılında başladığı bilinmektedir. 
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Söz konusu plan incelendiğinde, yangın sonrası yok olan dokunun, o dönem 

yürürlükte olan Ebniye kanun hükümlerince düzenlendiği, özellikle dar ve çıkmaz 

sokakların yerini düzenli ızgara bir sistemin aldığı görülmüştür. Planda yanmayan 

kıyı mahallelerdeki düzensiz yapılaşmanın ileride kaldırılarak şehrin bir bütünlük 

içerisinde düzenleneceği öngörülmüştür. Anıtsal dini yapılara önem verilerek 

düzenlenen ulaşım aksları planın en belirgin özellikleridir. Planda kenti çevreleyen 

ve önemli merkezleri birbirine bağlayan bir tramvay hattı da önerilmiştir.  

1923 tarihli İmar planında düzenlemelere dair plan notlarının da bulunduğu 

belirtilmektedir. Söz konusu plan notları şöyledir; 

- İstasyondan Hatuniye Camisi’nde sona eren büyük cadde tramvay yoluna 

dönüşeceği için bugünkü genişliğinden 10 metre ilave ile 25 metreye 

genişletilecektir. 

- Hatuniye Camisi ile Kurşunlu Han arasındaki cadde tramvayın gidip gelmesine 

müsait olmadığından Hatuniye Camisi ve Hükümet Konağı arasındaki arsaların 

toptan meydanlık olarak düzenlenmesi ve tramvayın bu meydanlıktan geçirilerek 

çarşı üzerinden Sultan Camisi’ne 20m genişliğinde bir cadde halinde uzatılması 

ve bu tramvay caddesine Sultan Camisi güney cephesinden devir yaparak 

Karaköy Camisi önüne kadar devam edip İzmir yolunda son bulacaktır. 

- Mevcut tramvayların Karaköy Camisi önünden Menemen yoluna 15m genişlik 

ile giderek uç Malta mahallesinin ortasına kadar devam etmesi ve orada İzmir-

Kasaba büyük caddesine girmesi ve bu caddeyi takiben Balıkpazarı Karakolu 

önündeki meydanlıktan istasyona yönlenerek bugünkü istasyon caddesini takip 

ederek hükümet caddesindeki tramvay hattı ile buluşarak istasyonda son 

bulacaktır. 

- Manisa’nın İzmir ve Kasaba ile buluşması ve şehrin ana caddesini teşkil etmek 

için Hükümet Konağı’nın üstünden doğu ve batıya doğru şehrin iki ucuna doğru 

20m genişliğinde bir cadde açılacaktır. Bu caddenin onda sekizi yangın 

yerlerinden ibaret olup yanmamış olanlarda Malta taraflarında değeri düşük arsa 

ve evlerin bulunduğu ve bunların 20-30 sene zarfında yavaş yavaş istimlak 

edilerek kentin önemli bir cadde kazanması sağlanacaktır. 

- İstasyondan başlayarak Alaybey ve Dilşikar mahallelerinden geçmek ve ondan 

sonra şehrin güney sırtlarına doğru yükselerek Ulu Cami’nin eteklerinden 
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dolaşmak üzere 15m genişliğinde büyük bir tramvay çevre yolu kabul edilmiş 

olup, bu yol Ulu Cami’den sonra İvaz Paşa Camisi’nin önüne doğru devam 

edecek, İzmir yolu istikametini alacak ve şehrin Haydar Deresi köprübaşından 

kuzeye dönerek dairevi bir hat halinde şehrin kuzey sınırlarını dolaşarak 

istasyonda sonlanacaktır. Tramvayın İvaz Paşa Camisi önünden başladığı İzmir 

Caddesi Haydar Çayı’ndan sonra devam ederek şehrin batı sınırına kadar 

uzanacaktır.  

- Bu caddelerden başka şehri kuzeyden güneye doğru kat etmek üzere demiryolu 

hattından Sultan Camisi’ne kadar 20 metre genişliğinde bir cadde 

düzenlenmiştir. Bu caddenin bir kısmı mezarlığa denk gelmektedir. Mezarların 

taşlarından yok olanlar belediye tarafından istimlak edilecek, mevcut taşlar bir 

noktada toplanarak geniş bir ağaçlık halinde düzenlenecektir. Ancak alanda son 

zamanlarda açıldığı görülen mezarlar nedeniyle bu caddenin ancak dört sene 

sonra tamamen açılmaya başlanmasına karar verilmiştir. Bundan dolayı 

caddenin bir kısmı şimdi bir kısmı ileride açılacaktır. 

- İbadet yerlerinin haiz oldukları mimari açıdan kıymetleri dikkate alınarak 

etrafında büyük meydanlıklar oluşturulmuştur (Köklü, 1993c, s.3-4). 

İmar planının hazırlanma süreci yazılı kaynaklardan elde edilen bilgilerden 

derlenmektedir. 1914 tarihli 1/2000 ölçekli İkar haritası üzerinde mevcut durum 

siyah hatlar ile çizilmiş ve bunun üzerine imar planlaması kırmızı hatlar ile 

gösterilmiştir. Bütün sokakların 10 m, caddelerin ise önem derecesine göre 12, 15, 

20, 25 m olarak düzenlendiği belirtilmiştir. Bazı mevcut eski caddelerin yönlerine 

uyulmak zorunluluğu üzerine yapılan değişikliklerin işlendiği yeni bir harita yapılmış 

ve 1925 yılında yapılan yeni düzenlemede şehrin resmi binaları, sosyal tesisler, 

meydan ve parkları belirlenmiştir. Bu planda Hükümet konağı, adliye, belediye 

binası, akıl ve verem hastanesi, cezaevi, hal, elektrik fabrikası, otel ve diğer bina 

yerleri ile stadyum ve spor tesisleri ve ziraat sergisi için alanlar ayrılarak bunların 

düzenlenecekleri alanlar belirtilmiştir. İki defa yapılan kadastro tespitlerinde yeni 

imar adalarında eski durumlarına uygun yapılan parsellerin, yanmayan kısımlarda ise 

mevcut adaların içindeki parsellerin çaplı tapu senetleri verilerek, yeni inşaatlar ve 

esaslı tamirler bu çaplı tapulara göre yürütülmüştür. Yanmayan kısımlarda imar 

uygulaması sırasında istimlakler, imar adalarındaki belediye malı parsellerden tahsis 

yapılarak veya bedeli ödenerek gerçekleştirilmiştir. İmar uygulamasına ilk olarak 
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yanan çarşıdan başlandığı bilinmektedir. İlk uygulama 1924 yılında yanan hükümet 

binasının Manisalı Yüksek Mühendis Nuri Bey ile Rüstem Bakoğlu’nun görev 

alması ile yeni baştan yapılması, ilk imar uygulaması ise Uluyol Bulvarı’nın 

açılmasıdır (Köklü, 1993c, s.7). 

Kamu binaları ve sosyal donatı alanlarının öncelikli olarak imar planında yerlerinin 

belirlenmesi sonrasında uygulamalara da geçilmeye başlanmıştır. Hükümet binası 

sonrası hal binası yapılmıştır. 1936 yılına kadar yine imar planına uygun olarak bazı 

yollar açılmaya başlanmıştır (Köklü, 1993d, s.2). 

Dönemi açısından önemli bir ulaşım kararı olarak 1923 Manisa planında önerilen 

tramvay hattı günümüze kadar uygulamaya geçmemiştir. Plan demiryolu ile kente 

gelen kişileri tramvay hattından şehrin içerisine doğru yönlendirerek, çarşı ve önemli 

kent noktalarından geçirip, şehrin ana merkezi içerisine yönlendirmeyi amaçlayan bir 

güzergâh belirlemiştir. İmar planına dair notları incelediğimizde çoğunlukla ulaşıma 

yönelik kararlar alındığı ve açılacak cadde ve sokaklar ile kentin fiziksel formunun 

oluşturulmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Öncelikle belirlenen yolların dışında kalan 

alanlarda yapı adaları oluşturulmuş ve eski doku tamamen göz ardı edilmiştir. 

Modern kent anlayışı yasal düzenlemelerin getirdiği koşullar ile düzenlenirken 

mezarlık alanlarının kent içinden çıkarılması, eski dokunun istimlak edilmek 

suretiyle yeni ada düzenlemelerine kavuşturulması planlanmıştır. Bu şekilde kent 

dokusunun eskiyi yok sayan bir anlayış ile yeniden oluşturulması hedeflenmiştir. 

 

Şekil 5.9 : Manisa İli 1923 İmar Planı (Aydın, 2017). 
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Tez kapsamında Manisa imar planının sayısallaştırılmasının ardından, eşyükselti 

eğrileri de eklenerek morfolojik açıdan incelemeler yapılmış ve Şekil 5.9 ile 

gösterildiği şeklinde harita oluşturulmuştur. 1922 yılında yangın ile kent dokusunu 

kaybeden Manisa, yeni rejimin getirdiği anlayış ile yangın sonrası hızla toparlanarak 

yeni modern bir kent görüntüsüne ulaşmaya çalışmıştır. Kentin büyük bir kısmının 

yok olması ile kentte yaşamın geri dönmesi ve halkın barınma ihtiyacının 

karşılanması amacı ile çalışmalar hızla tamamlanmaya çalışılmıştır. Bu sebeple 

kentin mevcut durumunu gösterir hâlihazır harita olmaksızın plan çalışması 

hazırlanmıştır. 1914 tarihli haritadan faydalanılarak dönemin planlama anlayışı ve 

yasal düzenlemeler koşulunda, 9 ay gibi kısa sürede imar planı onaya sunulmuştur. 

Yeni imar planının, yangın kalıntılarının temizlenmesi ile elde edilen boş alanlarda 

önceki fiziksel doku ve mülkiyet sistemine bağlı kalmaksızın hazırlandığı 

görülmektedir. İmar planını eşyükselti eğrilerini ekleyerek incelediğimizde, yolların 

belirlenmesini ve düzenli ada oluşturmayı hedefleyen planın eğimi göz ardı ettiği 

gözlenmektedir. Öncelikli olarak ulaşım kararları öne çıkan imar planında, Ebniye 

Kanunu gereği çıkmaz sokakların yerine geometrik formlarda ve önemine göre 

belirli ölçülerde yolların oluşturulmasının hedeflendiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle 

verilen ulaşım kararları sonrasında kalan alanlar için yapı adaları oluşturulmuştur. 

Kentin batısının tümünde ve kentin bütünündeki ana ulaşım akslarında ışınsal bir 

ulaşım kararı verilmiş ve bunun dışında kalan alanlarda ızgara sistem düzenlemesi 

yapılmıştır. İmar planının geneline bakıldığında kentin farklı noktalarında meydan 

olarak düzenlenen fiziki mekânlar oluşturulduğu görülmüştür. Yapılan düzenlemeler 

ile mahalle sınırlarının da belirlendiği görülmüş olup, mahalle sayısı 33 olarak 

öngörülmüştür.  

Plan sınırı açısından baktığımızda güneyde Spil Dağı, kuzeyde demiryolu hattı sınır 

olarak belirlenmiştir. Doğu ve batı sınırında ise doğu sınırının 1914 haritasındaki 

sınırı kabul ettiği ve batıda kentin ileriki yıllarda genişleyeceği düşünülerek sınır 

genişletilmiştir.  

1923 yılında önerilen tramvay hattı ise günümüze kadar uygulanmayan bir plan 

kararı olmuştur. Erken Cumhuriyet döneminin modern kent anlayışına vurgu yapmak 

ve modern kent olgusunun fiziki yansıması açısından verilen ulaşım kararı demiryolu 

ile kent arasında bağlantıyı sağlamak ve kentin bütününe hizmet edecek şekilde 

tasarlanarak kentin gelişimi ve dönemi açısından ileri görüşlü bir karardır. 
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Manisa’nın 2014 yılında büyükşehir olması ile ulaşıma çözüm olması açısından 

elektrikli otobüs projesi öngörülmektedir. Öngörülen proje güzergâhlarını Şekil 5.10 

üzerinden incelediğimizde kentin bütününe yönelik bir çalışma olmasından dolayı 

şehir merkezinden gidiş ve geliş olacak şekilde bir düzenleme yapıldığı görülmüştür. 

 

Şekil 5.10 : 1923 planı raylı sistem önerisi ile günümüz elektrikli otobüs önerisinin 
karşılaştırılması (Aydın, 2017). 

1923 yılında önerilen kentin bütününü birbiri ile bağlayan bu hattı günümüzde 

planlanan hat ile karşılaştırdığımızda tramvay önerisinin dönemi açısından ileri 

görüşlü bir karar olduğu günümüz ulaşım kararına bakarak anlaşılmaktadır.  

5.1.3 1926-50 yıllarına ait Kadastral Haritalar 

Kurtuluş Savaşı sırasında 5-8 Eylül 1922 tarihleri arasında yıkıma ve yangına 

uğrayarak kent dokusunun çoğunluğunu kaybeden Manisa için kurtuluşun ardından 

ilerleyen dönemde kadastro ve plan çalışmaları yapılarak kentin tekrar yaşanabilir 

hale getirilmesi için çalışmalar hızla başlamıştır.  

Cumhuriyet sonrası oluşturulmaya başlayan kurumsal yapı devletin her biriminde 

yeni kurum ve teşkilatların kurulmasına neden olmuştur. 1924 yılında da Tapu 

Umum Müdürlüğü Teşkilatı kurulmuştur. 1925 yılında 658 sayılı Kanunla kadastro 

birimi bu teşkilat bünyesine ilave edilmiştir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 

bugünkü yapısı 29 Mayıs 1936 tarih ve 2997 sayılı Kanunla belirlenmiş olup 

Teşkilat, Maliye Bakanlığına bağlanmıştır. Daha sonra, 7 Temmuz 1939 tarihinde 

Adalet Bakanlığına, 10 Ağustos 1951 tarihinde Başbakanlığa, 22 Kasım 2002 
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tarihinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, 08 Temmuz 2011 tarihinde ise Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığına bağlanmış olup, günümüzde de hizmetlerine bu Bakanlık 

bünyesinde devam etmektedir (URL-3). Tapu ve kadastro teşkilatlarının kurulması 

ile Anadolu’nun birçok kentinde kadastro çalışmaları başlamıştır. Kurtuluş Savaşı 

sırasında yangınla yıkıma uğrayan batı illeri için hayati önem taşıması nedeniyle tapu 

ve kadastro çalışmaları hızla başlamıştır. 

Cumhuriyet sonrası hazırlanan eski kadastro paftaları 658 sayılı Kadastro Kanunu ile 

2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun yürürlükte olduğu 1925-1948 

tarihleri arasında üretilen paftalar olup, genellikle belediye çalışmaları ile sınırlı 

kaldığı, teknik eleman ve teknoloji yetersizliği nedeniyle yavaş ilerleyen ama 

günümüzde bile altlık olarak kullanılabilecek, sağlıklı, çizim kalitesi yüksek paftalar 

hazırlanmıştır. Bu döneme ait paftalar, mahalle düzeyinde, detay alımları poligon 

noktalarına dayalı ortogonal yöntemle, cephe ve bağlantı (çap) ölçüleri alınarak 

hazırlanmış ve pafta olarak genelde karton ve bezli karton kullanılmıştır. Bu paftalar 

çizgisel olarak hazırlanmış olup, yükseklik bilgilerine sahip değildir. 70x90 cm ebatlı 

altlıklar kullanılmış ve bazı paftaların çok renkliliğe dayanan çizim ve boyamalar 

yapılmış olup, yerleşik alanlarda 1:500-1:1000 ölçeklerde ada pafta sisteminde 

oluşturulmuştur. Latin harflerinin kabul edilmesinden önce paftalarda poligon ve 

nirengi numaraları Latin, diğer bilgiler ise Arap harfleri ile yazılmıştır. Paftaların 

uygun yerlerinde oluşturulmuş tablolara mal sahipleri, payları, yüzölçümleri gibi 

bilgiler yazılmış ve pafta bölümlemesinin lokal olarak yapıldığı çalışmanın 

başlatıldığı kesimden itibaren ardışık artan pafta numaraları verilmiştir (İnam, 2005, 

s.22-23). 

Manisa için hazırlanan kadastro paftaları da Cumhuriyet sonrası dönemde 

hazırlanmış diğer paftalarla aynı özelliklerde hazırlanmıştır. O dönemlerde kullanılan 

haritalama sistemindeki yöntemler ve teknolojiye göre günümüzdeki sistem çok 

farklılık göstermektedir. Kadastro paftalarının üstünde bulunan detaylar o dönemki 

kadastro çalışmalarından izleri günümüze taşımakla beraber aynı zamanda bize o 

döneme ait yapı, parsel ölçeğinde bilgiler vermektedir.  

Manisa İline ait yapılmış ilk kadastro çalışmalarını incelemek üzere, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Mimar Sinan Güzel 

Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü arasında tez araştırması için yapılan 

yazışma neticesinde Tapu Kadastro İl Müdürlüğü arşivinden 1926-1950 yıllarına 
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ilişkin Manisa ilinin ilk kadastral paftaları temin edilmiştir. Şekil 5.11 ile kadastral 

paftalardan bir örnek gösterilmiştir. 

 

Şekil 5.11 : 1926 yılına dair Osmanlıca olarak hazırlanmış örnek kadastral pafta 
(TKM Arşivi, 2017). 

91 adet paftadan oluşan 1/1000, 1/500 ve 1/200 ölçeklerde hazırlanmış eski kadastro 

paftaları birleştirilerek ada bazında sayısallaştırılması yapılmıştır. Tarih olarak 1926 

yılından başlayarak yaklaşık 25 yıllık bir süre içerisinde kentin bütününe ilişkin 

haritalama işlemleri tamamlanmıştır. Söz konusu eski kadastro paftalarının 

döneminin koşullarındaki gibi bez kartonlar üzerine çizildiği ve döneminin çizim 

teknikleri ile hazırlandığı görülmektedir. 

 

Şekil 5.12 : Birleştirilmiş 1926-1950 tarihli orijinal kadastral paftalar (Aydın, 2017). 
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91 paftanın her biri için düzenlenen poligon noktalarına göre birleştirilmesi sonucu 

Manisa’nın kent bütününe ait bütüncül bir kadastral pafta elde edilmiştir. Şekil 5.12 

ile birleştirilmiş hali gösterilmiştir. Paftaların birleşmesi sonucunda sadece kentin 

batı kısmında kalan bir açık alan kalmış olup, bu alan dere yatağına denk gelen 

alandır ve kadastral bir veri içermediğinden herhangi bir paftaya dahil edilmediği 

düşünülmektedir. Bu nedenle tez araştırması sırasında açıkta kalan alan olduğu gibi 

boş olarak işlenmiştir. Bütüne ilişkin bir pafta elde edildikten sonra raster olarak 

kullanılarak kadastro çizimleri AutoCAD programı ile sayısallaştırılmıştır. Şekil 5.13 

ile sayısallaştırılmış hali gösterilmiş olup, yaklaşık 400 hektar büyüklüğündeki 

kentin sayısallaştırılması yapı adası düzeyinde yapılmıştır. Parsel ölçeğindeki 

araştırmalar ise tez araştırması kapsamında belirlenmiş inceleme alanları için 

yapılmıştır. Ayrıca tez kapsamında kullanılacak diğer altlıkların ada ölçeğinde 

düzenlenmiş olması nedeniyle diğer analizler ile bir bütünlük oluşturması amacıyla 

ada bazında altlık hazırlanması hedeflenmiştir. Sayısallaştırma sırasında çizimler her 

parsel köşelerinde belirlenen noktaların birleştirilmesi ile yapılmış olup, çizimin 

hassasiyeti göz önünde bulundurulmuştur. Kadastro paftalarının üzerinde bulunan 

düzeltmelere ilişkin farklı kalemler ile işaretlenmiş yıllar içerisinde gerçekleşen 

düzenlemeler de bulunmaktadır. Bu nedenle ilk çizimlerde parsel sınırlarının siyah 

mürekkepli kalem ile yapıldığı kabul edilmiş olup, dil birliği açısından sadece siyah 

kalem ile yapılan çizimler esas alınmıştır. Yıllar içerisinde özellikle büyük 

parsellerin bölündüğü veya dönemin gerektirdiği düzenlemelere göre ada-parsellerin 

farklılaştığı görülmüştür. Bu ada ile parsel düzenlemelerinin de ilk çizimleri esas 

alınmıştır. Yapılan birebir çizimler ile analizlere altlıklar oluşturulmuştur. 
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Şekil 5.13 : 1926-45 yıllarına ilişkin ilk kadastral paftaların sayısallaştırılmış hali 
(Aydın, 2017). 

Kadastral haritalara ilişkin yapılan incelemelerin ardından, öncelikle yangından sonra 

sağlam kalan alanların kadastro işlemlerinin yapıldığı tespit edilmiştir. Haritaların 

üzerinde “Muhterik Aksam” olarak belirtilen sınır ile yangından etkilenen alanlar 

sınırlandırılmıştır. Yangından sonra zarar gören alanların boş arsa olarak kabul 

edilerek ilk kadastro çalışmalarının yapıldığı belirlenmiştir. Yangınla zarar gören 

alana ilişkin yapılan düzenlemelerde 1923 tarihli imar planı esas alınarak ada 

düzenlemeleri ve ulaşım kararları ile kadastral haritaların oluşturulduğu görülmüştür. 

Kadastro arşivinde üç grup olarak ayrılan haritaların hazırlanma yıllarına ve pafta 

numarasına göre ilk grubu birleştirildiğinde karşımıza Manisa’nın kıyı yerleşimlerine 

dair alanlar çıkmaktadır. Bu sınır aynı zamanda “Muhterik Aksam” sınırı dışında 

kalan alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 91 paftanın ilk 34 paftasının birleşiminin 

ardından diğer paftaların birleştirilmesi ile yangın ile yok olan kısma dair 

düzenlemelerin yapılmış olduğu görülmüştür.  

Yeni kadastral düzende 1923 yılında yapılmış imar planı doğrultusunda çalışmaların 

yapıldığı, yolların tekrar düzenlendiği, ana ulaşım akslarının belirlendiği, yapı 

adalarının organik dokudan planlı olarak ızgara sisteme dönüştürüldüğü görülmüştür. 

Yangınla yok olan alana ilişkin yapılan kadastro paftalarında çoğunlukla işlev ve 

mülkiyet bilgilerinin yer almadığı görülmüştür. Tapulama işlemlerinin tekrar 

düzenlendiği ve kayıtların tekrar oluşturulduğu düşünülmektedir.  
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Yangın sonrası zarar görmeyen alanlara ilişkin hazırlanan haritalarda pafta üzerlerine 

mülkiyet ve alanların büyüklüklerine ve cinsine ilişkin tablolar eklendiği 

gözlemlenmiştir. Paftalarda Harf İnkılabı öncesinde yapılan haritaların Osmanlıca, 

1928 yılından sonra yapılan haritaların da Türkçe olarak düzenlendiği görülmüştür. 1 

Kasım 1928 yılında kabul edilen Harf İnkılabı ile kamu alanlarında da dilin 

Türkçe’ye dönmesi ile düzenlenen paftalar da yeni harfler ile hazırlanmıştır. 

Kadastroya ilişkin çalışmaların devam ettiği Manisa’da konuyla ilgili basında geçen 

bilgilere göre 1 Temmuz 1929 yılına dair “Hizmet” adlı yayında “Manisa’nın 

yanmamış yerlerine ait kadastro muameat-ı hukukiye ve fenniyesi bitmiştir. İki 

günden beri tapu senetleri ve çapları tevziye başlanmıştır. Halk Kadastro Dairesine 

müracaatla tapularını almaya başladılar” denilmektedir. Ayrıca 4 Şubat 1926 tarihli 

“Güzel Saruhan” yayınında ise “Manisa'da 1926 başlarında yayınlanan bir 

mecmuada yer alan kadastro ser mühendisi Vasıf Bey'in verdiği bilgilere göre, 

Manisa'daki kadastro çalışmaları 30 kişilik bir heyet tarafından dört kol üzerinde 

yürütülmektedir. Daha önce, zemini taş bir meyhanede güçlükle çalışılmıştır. Şimdiki 

binaları da Heyeti Vekile tarafından Türk Ocağı’na temlik edilmiş olduğundan geçici 

olarak oturuyorlarmış. İşe başlayalı yaklaşık 3- 4 ay olmuş ve binden fazla evin 

mesahası yapılmış, bunların dörtte bir miktarı da tersim edilmiştir. Bir engel 

çıkmazsa azami bir buçuk senede bütün Manisa haritasını bitirebileceklerini 

söylemiş” denilmektedir (Bilgi, 1996, s.250). 

Kadastro çalışmalarının hızla başladığı Manisa’da kentin tekrar yapılandırılması için 

öncelikli kadastro düzenlemelerinin belirlenmesi gerekmekte ve kentin yok olan yapı 

stokunun tekrar kazandırılması düşünülmektedir. Yapılacak yeni inşaatlar ve 

kurumsal yapılar için gerekli mekânların oluşturulmasına yönelik haritalama 

çalışmaları için ekipler oluşturularak çalışmalar hızla başlamıştır. Öncelikle mevcutta 

yangından kurtulan organik dokunun ve sonrasında yangınla zarar görerek imar 

planına göre düzenlenen alanın haritalarının hazırlanması ile bu iki dokunun 

oluşturduğu karmaşık kent dokusunun izleri gözlenebilmektedir. 

Tez çalışması kapsamında kullanılan harita ve planların içinde en çok veri içeren 

kaynak kadastral paftalardır. Ancak 91 adet paftanın tamamında aynı nitelikte veri 

bulunmamaktadır. Söz konusu haritalar 1926 ve 1950 yılları arasında hazırlanmıştır. 

Çoğu pafta belli bir yılda düzenlenmeye başladıktan sonra yıllar içinde çeşitli 

revizyonlar görerek son hallerini almıştır. Bu da hangi revizyonun önce veya sonra 
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yapıldığı konusunda karmaşaya neden olmakta ve paftaların okunmasını 

zorlaştırmaktadır. Yürürlüğe giren Harf İnkılabı öncesi hazırlanan paftaların 

Osmanlıca olarak düzenlendiği, yangın sonrası zarar gören doku üzerine hazırlanan 

yeni parselasyonlarda çoğu paftada parsellere dair cins, mülkiyet, yapı niteliği gibi 

verilerin bulunmaması, bazı tablolardaki verilen eksik bırakılmış olması gibi 

sebeplerle yapılan çalışma ve analizlerde ilgili bölümler boş/bilinmeyen olarak 

bırakılmıştır. 

 

Şekil 5.14 : Manisa İli ilk kadastral haritalarının düzenlenme yılına göre anahtar 
paftası (1926-1950) (Aydın, 2017). 

Manisa İline ait 1926 yılından başlayarak 1950 yılına kadar düzenlenmesi devam 

eden 91 adet paftadan oluşan kadastral haritaların üzerinde belirtilen ilk düzenleniş 

tarihlerine göre bir anahtar pafta hazırlanarak Şekil 5.14’te gösterilmiştir. Bu paftayı 

inceleyecek olursak, en açık renk ile boyananlar 1926 yılından başlamak üzere ilk 

olarak düzenlenen paftalardır. Renk koyulaştıkça düzenlenme tarihi de 1950’li yıllara 

doğru artmaktadır. Siyaha yakın renkte taranmış paftalar ise son düzenlemelerin 

yapıldığı paftalardır. Bu paftadan anlaşılacağı üzere ilk olarak kentin kuzey, güney 

ve güney batı çeperlerinde yer alan alanların paftalarının hazırlandığı ve bu alanların 

yangından kurtulan alanlar olduğunu bildiğimizi varsayarsak, öncelikli olarak hasar 

görmeyen alanların kadastral çalışmalarının yapıldığını bu analiz ile daha iyi 

anlamaktayız. Yıllara göre incelediğimizde yangın geçiren ve yeni bir düzenleme 

ihtiyacı duyan kentin orta bölümünü oluşturan alanların yaklaşık aynı yıllarda 

düzenleme ve revizyon geçirdiği görülmektedir.  
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Şekil 5.15 : Manisa İli, 1926-1950 yılları kadastral paftaları mezarlık alanları 
dağılımı (Aydın, 2017). 

Cumhuriyet sonrası döneme gelindiğinde 1914 haritasında Şekil 5.15 ile görülen 

mezarlık alanlarına yangından sonra düzenlenerek yeni fonksiyonlar getirilmiş ve 

hepsi daha sağlıklı ve modern kent oluşturma düşüncesi ile şehrin dışında oluşturulan 

mezarlık alanlarına taşınmıştır. Bu 1923 imar planı ile de gelen ve dönemin sağlıklı 

kentler oluşturulması anlayışı ile tüm Anadolu kentlerinde de geçerliliği olan ve 

uygulamaya geçilen kararlardan biridir. Mezarlık alanlarından geriye kalan alanlara 

farklı fonksiyonlar getirilmiş olup kent dokusuna dahil edilerek işlevlendirilmişlerdir. 

Kent içinde farklı alanlarda bulunan mezarlık alanları çoğunlukla yangından sonra 

yeni düzenlemeler ile açılan yeni yollar ve konut alanlarına dönüştürülmüştür. Ulu 

Mezarlık olarak adlandırılan kentin en büyük mezar alanı ise yeni düzenlemeler ile 

zaman içerisinde taşınmış, oluşan kentsel mekânlar yeşil alan ve yerleşim dokusu 

olarak düzenlenmiştir. Karaköy Mezarlığı olarak kentin batısında yer alan 

Müslümanlara ait mezarlık alanı Cumhuriyet sonrası dönemde kadastral veriler 

doğrultusunda incelendiğinde yeni mezarlık alanına taşınmamış olup eski kent 

dokusundaki işlevini sürdürmüştür. Ancak yıllar içerisinde kent merkezinin dışına 

çıkarılmış ve günümüzde bu alan eğitim alanı olarak düzenlenmiştir. Cumhuriyet 

sonrası dönemde mezarlık işlevini korumuş olduğu o bölgeye ait düzenlenen 

kadastral bilgilerden anlaşılan Ermeni mahallesindeki Hristiyan Mezarlığı da 

günümüzde yerleşim dokusuna dâhil olmuştur. 
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1923 imar planı ile getirilen plan kararlarının yıllar içerisinde yapılan imara ilişkin 

düzenlenmelerin 1926-1950 yılları arasında düzenlenen kadastral çalışmalardan takip 

edilebildiği ve imar planının kadastral düzenlemeler için altlık olarak kullanıldığı 

görülmektedir. Kent mekânlarına dair yapılan imar uygulamalarının incelenmesinde 

her bir alanın kadastral paftasının hazırlanma yılı içerisinde ne kadarının aktarıldığı 

görülmektedir. Yarım kalmış ya da uygulanamayan kararların yapılan revizyonlar ile 

ilerleyen yıllarda yapıldığı ya da elimizdeki kadastral haritaların son yılı olan 1950 

yılı sonrasında hayata geçirildiği düşünülmektedir. Ancak bu konuyu tüm Manisa 

kent formunun şekillenmesinde genellemenin doğru olmadığını kabul etmek 

gerekmektedir. Tüm Manisa kent makroformu üzerinde yapılacak incelemede, her ne 

kadar imar planına esas düzenlemeler yoluna gidilse de bazı kent mekânlarında imar 

planının bir uygulama aracı olarak kullanılamadığı da göz önünde bulundurulmalıdır. 

Bu kapsamda tez araştırmasında hazırlanan farklı dönemlere ait haritalarda yapılacak 

analiz ve karşılaştırmalar ile kentin değişim/dönüşümünde imar planının uygulama 

aracı olarak kente ne kadar etki ettiği araştırılmış, imar planı dışında kenti etkileyen 

diğer faktörlerin de tespiti yapılmıştır. 

5.1.4 Tez Kapsamında Kullanılan Haritalar Üzerinden Karşılaştırmalar 

Tez çalışması kapsamında yapılan incelemede; 1923 yılına ait imar planında 

parselasyon ve ulaşım yönünden plan çalışmalarının yapıldığı ancak söz konusu yapı 

adalarına herhangi bir fonksiyonun getirilmediği görülmektedir. Ayrıca söz konusu 

plan ile çalışma için oluşturulan kadastral paftalar karşılaştırıldığında, muhterik 

aksam (yangın sınırı) çizilerek belirlenen yanmış alanların bu plana göre imarının 

düzenlendiği görülmüştür. Yangından kurtulan alanların ise aynen korunduğu ve 

plana göre yeni bir düzenleme yapılmadan parselasyon ve kadastral haritalarının 

düzenlendiği görülmüştür.  

1914 tarihli şehir haritası incelendiğinde mezarlık, dere, meydan, boş alanlar, 

yerleşim ve yol gibi kent dokusunun bütününü oluşturan bileşenlerin dağılımları 

çıkarılarak kentin öne çıkan bileşenleri tespit edilmeye çalışılmıştır. 1914 haritasında 

çıkarılan alansal değerler 1926-1950 yılları arasında hazırlanan ilk kadastral 

haritalarda bulunan alan çıkarımları ile karşılaştırılarak kentsel mekân dağılımları 

incelenmiş olup, Osmanlı Dönemi ile Cumhuriyet sonrası dönemlere ilişkin 

mekânsal alan dağılımları Çizelge 5.2’de oluşturulmuştur. 
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 Manisa İlinin 1914 tarihli haritası ve ilk kadastral haritalar (1926-
1950) üzerinden alan dağılım tablosu. 

 
1914 Kadastral Haritalar 

Alan (Ha) Yüzde Alan (Ha) Yüzde 
Yol  69,50 20,9 81,06 22,9 

Yerleşim 
Organik 171,69 51,7 155,67 43,9 
Düzenli 10,06 3,0 100,21 28,3 

Yahudi Mezarlığı  1,05 0,3 0,00 0,0 
Hristiyan Mezarlığı  1,52 0,5 0,78 0,2 

Müslüman Mezarlığı  16,44 4,9 12,49 3,5 
Dere  4,95 1,5 4,18 1,2 

Meydan  5,38 1,6 
 

0,0 
Boş Alan  51,59 15,5 

 
0,0 

Toplam  332,18 100,0 354,39 100,0 

(Aydın, 2017). 

1914 yılında en yüksek yoğunluğun yerleşim dokusunda daha sonra yollarda olduğu 

görülmektedir.  Yolların organik dokularda çıkmaz sokak olması gibi sebepler bu 

oranı etkilemiştir. Boş alanlar 1914 yılında büyük bir orana sahip olurken, bu alanlar 

herhangi bir fonksiyonu olmayan büyük parseller olarak kentin kuzey çeperlerinde 

konumlanmıştır. Genellikle demiryolu ve kentin yerleşik alanı arasında yer 

almaktadır. Boş alan olarak 1914 haritasında tanımlama yapılırken parsel sınırı belli 

olan ancak üzerinde herhangi bir yapılaşma veya fonksiyon belirtisi olmayan alanlar 

olarak kabul edilmiştir. Meydanlar ise anıtsal alan, büyük kamu kütleleri gibi yapıları 

çevreleyen sınırlar ile belirlenen alanlar olarak kabul edilmiştir. Mezarlık alanları ise 

kent içinde Gayrimüslim ve Müslimlere ait olmak üzere belirtilmiştir. Dönemin 

nüfus yapısını incelediğimizde Müslüman nüfusun daha yoğun olduğu Manisa kenti 

içerisinde Müslümanlara ait mezar alanları da daha fazla alan kaplamaktadır.  

İlk kadastral haritalara baktığımızda yerleşim alanının yaklaşık 75 hektar arttığı ve 

yerleşim alanından sonra kentte en çok alana sahip yol olarak tanımladığımız 

alanında arttığı görülmektedir. Mezarlık alanlarını incelediğimizde 1914 tarihine 

göre alanın azaldığını, Yahudi mezarlığının Cumhuriyet sonrası dönemde yer 

almadığı ve diğer mezarlık alanlarının ise alan olarak azaldığı görülmüştür. Kadastral 

haritalarda herhangi bir boş alan ve meydan olarak belirlenen alan bulunmaması 

nedeniyle herhangi bir alan değeri verilmemiş olup, söz konusu alanlara fonksiyonlar 

verilerek kente dahil edildiği anlaşılmaktadır. Bu tabloda ayrıca dikkat çeken kısım 

kentte yangından kurtulan alanların organik doku özelliklerini koruduğu ve yanan 

alanlarda yapılan düzenli parselasyon çalışmaları ile iki farklı doku özelliği 
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gösterdiği anlaşılmaktadır. Genel olarak alan dağılım tablosunu incelediğimizde 

kentte Cumhuriyet sonrası dönemde mekânsal dönüşümlerin yaşandığı ve boş alan, 

meydan gibi 1914 haritasından gelen alanların kullanım olarak düzenlendiği, kentin 

dışına taşınan mezarlık alanlarının kent içinde dönüşüme uğrayarak yeni 

kullanımlara dönüştüğü görülmüştür. Dere alanında da gözlenen azalma ile dere 

yataklarının düzenlendiği ve kent içi imar uygulamalarının Cumhuriyet sonrası 

başladığı görülmektedir. Kentin içinde başlayan değişim/dönüşüm hareketleri ile 

kullanımlar açısından mekânsal değişimler görülmektedir. Kentsel yerleşim alanında 

yaşanan artış ile mekân düzenlemelerinin başladığı görülmüştür. Alan dağılım 

tablosunu incelediğimizde toplam kent alanında da düzenleme alanının arttığı ve 

yaklaşık 15 ha büyüklüğünde yeni alanın kentsel mekâna eklendiği görülmektedir. 

 

Şekil 5.16 : 1923 tarihli imar planı ile 1926-1950 yıllarına ait kadastral haritaların 
karşılaştırılması (Aydın, 2017). 

1923 imar planı ile yapılan ilk kadastral haritaların karşılaştırılması imar planının ne 

kadar uygulandığını ispatlamak açısından önemli bir çalışmadır. Yangın sınırı 

haritaya eklenmiş olup, eklenmese de yapılan düzenlemelerden sınırı haritaya 

bakarak Şekil 5.16’dan anlaşılabilmektedir. Beyaz renk ile takip edebileceğimiz 

ulaşım dokusu kentin imar planına göre düzenlenen kadastral haritaların çakıştığını 

göstermektedir. Yukarıda yer alan pafta incelendiğinde yangın sınırları net bir 

şekilde okunduğu gibi düzenlemelerin özellikle yangınla yok olan alanda 

sınırlandırıldığı görülmektedir. Yangın geçirmeyen diğer alanlarda mevcut durumun 

korunması ile söz konusu alanların imar planı düzenlemesi görmediği, çakışmanın 



127 
 

olmaması ile anlaşılmaktadır. Ayrıca imar planı gereği dönemin mevcut nüfusunun 

artacağı planlanarak Manisa’nın 1923 yılındaki kent sınırlarının dışındaki alanların 

da plan sınırına dahil edildiği görülmektedir. Ancak söz konusu planın kentin 

morfolojik özelliklerine dikkat edilerek hazırlanmadığı ve kentin sahip olduğu 

yüksek eğimli bölgelerde eğime uygun olmayan alanların oluşturulduğu 

izlenmektedir. Kadastral haritaların ise mevcut sınırda kaldığı ve imar planı ile 

belirlenen sınırlara göre düzenlenmediği görülmüştür.  

Manisa kentine ait hazırlanan ilk imar planı ile günümüz mevcut dokusuna etkilerini 

görebilmek için 1923 tarihli plan ile mevcut hâlihazır harita Şekil 5.17’de 

karşılaştırılmış olup; günümüze kadar kent dokusunun çoğunlukla korunduğu ancak 

1923 yılında plan ile öngörülen kıyı mahallelerdeki dönüşmenin gerçekleşmediği ve 

özellikle kentin batı kesiminde plana uyumlu bir gelişmenin gözlenmediği 

görülmüştür. 

 

Şekil 5.17 : 1923 tarihli plan ile mevcut hâlihazır haritanın karşılaştırılması (Aydın, 
2017). 

Yangın sınırı içerisinde yerleşim dokusuna ilişkin yapılan kentsel müdahalelerin 

günümüzde dahi kullanımının devam ettiği izlenmektedir. Kentin çeperlerinde ise 

doku imar planına göre gelişmemiş ve verilen yol ile doku kararları aradan geçen 100 

yıl içerisinde dahi geçerlilik göstermemiş ve uygulama gerçekleşmemiştir. İmar 

planın eğimi göz ardı eden yaklaşımının etkisi gibi nedenler ve çeşitli başka 

dinamikler ile organik dokunun sürekliliğini koruyarak günümüze geldiği 

söylenebilir. 
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Şekil 5.18 : 1914 tarihli harita ve tescilli eserler (Aydın, 2017). 

1914 tarihli haritada yer verilen anıtsal eserleri ve 1923 yılı imar planı kararları 

verilirken kent için anıtsal önemi olan eserlere göre imar planı kararlarının verilmesi 

açısından günümüze kadar gelen korunması gerekli tescilli eserler Şekil 5.18 ile 

incelenmiştir. Kent merkezinde yangından kurtularak günümüze kalan eserler 

üzerinden dönemin kent dokusuna dair izler gözlenebilmektedir. Burada korunması 

gerekli eserler Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi eserleri olarak ayrılmadan 

değerlendirilmiştir. Buradan eserlerin yoğunlaştığı alanların kentin her iki inceleme 

döneminde de kentin merkezinin değişmediği görülmektedir. Yapılan incelemelerde 

özellikle dini yapıların korunduğu ancak işgal öncesi kentte bulunan Gayrimüslim 

nüfusun işgal sonrası kentten ayrılması ile söz konusu nüfusa dair metropolithane, 

kiliseler, havra gibi yapıların kentte korunmadığı ve izlerinin yok olduğu tespit 

edilmiştir. Osmanlı döneminden günümüze ulaşamayan yapıların çoğu yangında 

zarar gören alanda kalmaktadır. Örneğin, metropolithane alanı yangın sonrası 

düzenlemelerde çarşı bölgesine dâhil olup o alanda çözümlenmiştir. Mevcut hükümet 

konağının kuzeyindeki alanda yer alan Katolik kilisesi 1929 tarihli kadastral 

paftalarda yine kilise olarak işlenmiş ancak günümüzde eğitim alanı, Rum kilisesi ise 

1927 tarihli kadastral haritada arsa olarak belirtilmiş olup günümüzde askeri alan 

(paşa konağı) olarak düzenlenmiştir. Karaköy bölgesinde yer alan 3 adet kilise ile 

kadastral haritalarda Karaköy Mezarlığı kuzeyinde konumlanan kilise yine kilise 

olarak işlenmiş ancak günümüzde ada yapısını korumuş olmasına rağmen konut 

fonksiyonunda kente dâhil olmuştur. Karaköy Mezarlığı çevresindeki diğer kilise 
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alanları ise konut alanı ve yol alanı olarak düzenlenerek günümüze gelememiştir. 

Yahudi mahallesinde yer alan Osmanlı son dönemlerindeki Manisa’da bulunan tek 

havra ise yangın sonrası zarar gören alanda kalmış olup yeni düzenlemelerde 

havranın bulunduğu alan konut ve yol dokusuna dâhil edilmiştir. Yangından kurtulan 

kentin kuzeybatısındaki Ermeni mahallesinde yer alan Ermeni kilisesi ise 1929 tarihli 

kadastral haritalarda yine kilise olarak işlenmiş, günümüzde ise yine konut alanı 

olarak kent dokusuna dâhil olmuştur. Bu bağlamda Cumhuriyet sonrası yangından 

kurtulan ya da zarar gören Gayrimüslimlere ait yapıların korunduğu ancak yıllar 

içerisinde yok olarak kent ihtiyacına göre yeniden işlevlendirilerek mekânsal 

düzenlemeler geçirdiği gözlemlenmiştir. 

 

Şekil 5.19 : 1923 tarihli imar planı ve tescilli eserler (Aydın, 2017). 

Günümüzde kentin büyükşehir olmasından sonra kent merkezinin iki ayrı ilçeye 

bölünmesi ile eski kent merkezinin Şehzadeler İlçesi sınırında olması dolayısıyla 

tescilli eserlerin çoğunluğunun bu ilçede yoğunlaştığı görülmüştür. 

1923 yılında onaylanan imar planının düzenlenmesindeki plan anlayışının gereği 

olarak anıtsal yapılara çıkan ana ulaşım aksları günümüzdeki tescilli yapılar 

eklendiğinde net bir şekilde Şekil 5.19 üzerinden okunmaktadır. İmar 

düzenlemelerinde verilen kararlarda anıtsal yapılara verilen önem günümüzde de eski 

plandan gelen kararlar doğrultusunda devam etmektedir. 

Cumhuriyet sonrası mahalle dağılımına Şekil 5.20 ile bakacak olursak; yok olan kent 

dokusu ve yapılan imar planı ile Manisa tekrar düzenlenmiş ve 33 mahalleye 
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bölünmüştür. Plan öncesinde 56 adet mahalle varken, bazı mahallelerin birleştirilerek 

sayının azaltıldığı düşünülmektedir. Ayrıca mahalle isimleri de değiştirilmiştir. 

Ancak tasarlanan bu mahallelerin isim ve belirtilen sayıya inmesi süre almıştır. 

Çünkü Cumhuriyetin ilk yıllarında Manisa için mahalle sayısı ve isimleri yapılan 

seçimlerde ve düzenlemelerde sürekli olarak farklılık göstermiştir. 

 

Şekil 5.20 : Manisa İli, yangın öncesi ve yangın sonrası mahalle sınırı karşılaştırması 
(Aydın, 2017). 

Yapılan literatür çalışmalarında Osmanlı Dönemine ait mahalle sınırlarını gösterir 

herhangi bir kaynak bulunamamış olup, yazılı kaynaklardan elde edilen veriler 

ışığında mahalle haritası oluşturulmaya çalışılmış ve kentin dönemler arasındaki 

mahalle sınırlarındaki farklılaşma karşılaştırılmak istenmiştir. Mahalle sınırlarının 

farklılaşması ile kentin yerleşim dokusunda yaşanan değişimlerin izlenmesi 

hedeflenmiştir. Cumhuriyet öncesi ve sonrası mahalle sınırlarını karşılaştırdığımız 

paftada da görüldüğü üzere mavi renk ile gösterilen sınırlar eski mahalle sınırlarını 

göstermektedir. 52 adet mahalle olarak kabul edilerek hazırlanan paftada, yeni 

mahalle düzenlemelerinde mahalle sayısının 33’e indiği ve mahallelerin çevre 

mahalleler ile birleştirilerek yeni bir mahalle düzeni oluştuğu görülmektedir. 

Osmanlı Döneminde kentin merkezinde konumlanan mahallelerin imar planı ile 

yeniden planlanan ulaşım dokusuna paralel olarak yeniden düzenlendiği ve daha 

büyük mahalleler oluşturulduğu görülmektedir. Kent çeperinde yer alan kıyı 

mahalleleri Osmanlı Döneminde de merkeze göre daha geniş alanlara sahiptir. 

Cumhuriyet sonrası hazırlanan imar planında mevcut kent sınırının genişlemesi ile 
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kıyı mahallelerin yine geniş mahalle sınırlarına sahip olduğu görülmüştür. Yangın 

sınırının ise yeni mahalle sınırlarının düzenlenmesinde etkili olmadığı, verilen 

kararların imar planı kararları doğrultusunda gerçekleştiği görülmektedir. 

Osmanlı Döneminde çoğu Anadolu kentinde görüldüğü gibi organik bir yol dokusu 

bulunmaktayken, bu doku Cumhuriyetle birlikte yol-istikamet planı olarak hazırlanan 

imar planının en çok öne çıkan kararları olan ulaşım kararları ile değiştirilmiştir. 

1914 tarihli haritada organik bir dokunun tüm kentte görüldüğü ve dar ve çıkmaz 

sokakların yoğunlukta olduğu görülmektedir. Yangın sonrası yok olan alan için 

yapılan çalışmalar incelendiğinde dönemin yasal düzenlemeleri ile organik doku ve 

çıkmaz sokakların, yerini ızgara sistemli geniş sokak ve caddelere bıraktığını 

görmekteyiz. Ana aksları belirlemeye çalışan ve bu aksları önemli tarihsel yapı ve 

anıtsal yapılara göre şekillendiren bir plan anlayışı o dönemde hâkimdir. Plana göre 

ilk olarak açılan yollar; Uluyol, İstasyon, Çarşı, Uzunyol ve Cumhuriyet Bulvarı ile 

İzmir, Kasaba, Belediye, Hükümet, Borsa, Kurtuluş, Sakarya ve Park Caddeleri ve 

buna açılan sokaklar açılarak ağaçlandırılmaları yapılmıştır. 

 

Şekil 5.21 : 1914 tarihli şehir haritası ile 1923 tarihli imar planının karşılaştırmalı 
ulaşım paftası (Aydın, 2017). 

Osmanlı döneminin mevcut durumunun gösterildiği 1914 tarihli harita ile 1923 

tarihli imar planı ulaşım açısından şekil 5.21 ile incelendiğinde imar planına göre 

kentin batı ve kuzeybatı yönünde gelişeceği öngörülmüştür. 1923 planında istasyon 

alanından kentin ticari ve yönetim merkezi olarak kabul edilen alanına çıkan yollar 

korunmuş ve imar planında da korunan yollar dışında önerilen doğu-batı yönünde 
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kenti bölen iki cadde önerisi verilmiştir. Öneri caddelere açılan yollar yeni imar 

anlayışına uygun olarak düzenlenmiş ve mevcut doku göz ardı edilmiştir. Yangın ile 

dokunun zarar gören alanlarında verilen ulaşım kararları, alanın boş olması nedeniyle 

kolaylıkla uygulanabilmiştir. Kent bu şekilde yeniden kurgulanmıştır. 

 

Şekil 5.22 : 1914 tarihli şehir haritası ile 1926-1950 tarihli kadastral haritaların 
karşılaştırmalı ulaşım paftası (Aydın, 2017). 

Yangın öncesi ve sonrası Manisa kentinin yol dokusunu kadastral haritalar ve 1914 

yılındaki doku açısından şekil 5.22 ile inceleyecek olursak; bir önce karşılaştırılan 

imar planı paftası ile düşünüldüğünde imar planının yangın sınırları içerisinde 

uygulanabildiği ve yangından zarar görmeyen alanlarda 1914 tarihli haritadan gelen 

dokunun aynen korunduğu ve bu alanlarda imar planında da bulunmayan bazı 

düzenlemelerin gerçekleştiği görülmüştür. Kentin istasyon bölgesinde yer alan büyük 

parsellerinin bölümlendiği ve yine kentin kuzeybatısındaki alanda yol düzenleme 

uygulaması gerçekleştiği görülmüştür. Bu paftadan da anlaşılacağı üzere kentin 

değişiminde en önemli etken yangında yok olan alanlar üzerinde uygulama fırsatı 

bulunması ve imar planı kararlarının uygulanabilmesidir. 
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Şekil 5.23 : 1923 tarihli imar planı ile 1926-1950 tarihli kadastral haritaların 
karşılaştırmalı ulaşım paftası (Aydın, 2017). 

1923 tarihli plan uygulaması ile 1926-1950 tarihli yapılan kadastral haritalar ulaşım 

açısından şekil 5.23 ile incelendiğinde plan uygulamasının yangın ile kaybolan kent 

dokusu üzerinde uygulandığı ancak yangından kurtulan alanlarda planın 

uygulanamadığı görülmektedir. Yangından zarar görmüş büyük kent açıklıklarının 

kadastral haritalarda plana göre bölünerek yapı adaları oluşturulduğu görülmektedir. 

 

Şekil 5.24 : 1923 tarihli imar planı ile güncel hâlihazır haritanın (2007) 
karşılaştırmalı ulaşım paftası (Aydın, 2017). 

1923 yılında yapılan imar planı ile güncel hâlihazır harita Şekil 5.24 üzerinden 

incelendiğinde kentin özellikle yangında yok olan alanlarında yapılan 
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düzenlemelerin 1923 imar planına göre yapıldığı ve günümüze kadar çoğunluğunun 

korunduğu, bu anlamda sürekliliğini koruduğu görülmektedir. 2007 tarihli hâlihazır 

harita üzerinden kadastral paftaları değerlendirdiğimizde imar planı ile öngörülen 

kentin ana akslarının günümüzde de kabul gördüğü ve uygulandığı görülmektedir. 

Yangından kurtulan alanlar için ise plandan farklı olarak dönemin mevcut kent 

dokusunun devam ettiğini görmekteyiz. Dağın eteklerinde yer alan kent dokuları için 

planda öngörülen yolların uygulanmadığı günümüzde dahi yangın öncesi doku 

düzenini devam ettirdiği görülmektedir. Söz konusu imar planının 

uygulanamamasında mülkiyetin de etkili olabileceği düşünülmektedir. 

Kemal Ahmet Arû tarafından Türk kent dokularını incelemesine (1998) dair yapılan 

araştırmada Manisa’nın «E tipi» kent doku tipine sahip olduğu belirtilmiştir. Şekil 

5.25 ile gösterilen çizim üzerinden, iklim, doğal yapı ve kent fonksiyonlarının 

etkilediği doku tiplerinden E tipinde; 

 Çok sayıda büyük kentsel yol mekânları vardır 

 Doku sınırları oldukça kuvvetli 

 Yol sistemleri doku ortalarından ışınsal dağılımlar göstermekte 

 Ovalar ve az eğimli yamaçlarda kurulmuş kent dokuları  

Biçimsel yapı analizi açısından incelediğinde ise «Özel tipteki kentler (muhtelif)» 

olarak belirlenerek, ‘bu kentler bir genellemeye alınamayan, özel tip gösteren 

kentlerdir’ denilmektedir (Arû, 1998, s.222).  Yapılan analizlerde görülen kentin 

büyük kentsel yol mekânlarına sahip olduğu ve imar planına göre ışınsal yolların 

belirlendiği görülmektedir. Ayrıca hazırlanan imar planının özellikle merkez 

kısımlarında uygulandığı ve uygulanmadığı alanlarda ise organik dokunun 

korunması ile kentte farklı kent doku tiplerinin birlikte bulunduğu görülmektedir. 
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Şekil 5.25 : Türk kenti doku incelemesi Manisa örneği (Arû, 1998, s.222). 

Terasaka’nın 1989 tarihli Orta Doğu şehirlerinin mekânsal gelişiminin incelendiği 

eserinde 26 adet Türkiye sınırlarında yer alan şehir incelenmiş ve kentlerin mekânsal 

değişim sürecini iki açıdan Türk kentlerinin karakteristiğini belirlemişlerdir. 

Birincisi, Cumhuriyet döneminden din ve siyasetin ayrılması politikası ile 

Batılılaşma ve modernleşme sürecinin kentlerin dönüşümüne etkisini süreklilik ve 

süreksizliğini incelemişlerdir. İkincisinde ise hızlı kentleşme ile birlikte orta ve 

büyük ölçekli bölgesel merkezler ve yasal olmayan ve kendiliğinden gelişen 

gecekondu yerleşmeleri gibi geniş alanlar üretmeleri olarak belirtmişlerdir. Manisa 

özelinde verilen verilerde ise antik dönemlerden başlayan eski yerleşim yeri olduğu 

ve eski kentin çıkmaz sokak planlarının kalenin yer aldığı tepenin eteğinde ve yeni 

kentin ise ızgara sistemle düzenlendiği, kentin kuzeyinde tren yolunun geçtiği ve 

otoyol düzenlemesinin bu alanda yer aldığı belirtilmiştir. Gecekondulaşmanın iki 

nehir yanı boyunca yer aldığı belirtilmiştir. Aynı eserde, İbrahim Gökçen’in Manisa 

Tarihinde Vakıflar ve Hayırlar adlı kitabında yer alan 1940’lı yıllara ait Manisa’ya 

ait Şekil 5.26 ile gösterilen bir harita da yer almaktadır (Terasaka, 1989, s.9-10-11-
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76). Manisa kent dokusu incelendiğinde, organik dokunun kentin çeperlerinde 

özellikle dağ eteklerinde, düzenli dokunun ise kentin merkezi bölgesinde yer aldığı 

görülmektedir. 1922 tarihli yangın sonrasında gelişen kent dokusunun bir sonucu 

olarak bu farklı doku dağılımları Manisa kenti özelinde okunabilmektedir. 

 

Şekil 5.26 : 1940 yılına ait Manisa kentine ait harita (Teresaka, 1989, s.77). 
 

 

Şekil 5.27 : 1926-1950 tarihli kadastral paftalar ile güncel hâlihazır haritanın 
karşılaştırmalı ulaşım paftası (Aydın, 2017). 
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Şekil 5.27 ile gösterilen karşılaştırmanın amacı 1950 yılında tamamlanan Manisa’ya 

ait ilk kadastral haritalarda işlenmiş olan uygulamaların veya dönemin maddi 

yetersizlikleri nedeniyle uygulanamamış kararların günümüzdeki durumunu 

incelemektir. 1926-45 kadastral paftaları ile güncel hâlihazır harita incelendiğinde 

Manisa ulaşım dokusunun çoğunlukla korunduğu görülmektedir. Hem yangında 

zarar görerek yeniden düzenlenen alanın, hem de yangından kurtulan alanın kadastral 

haritalarının ilk düzenlendiği yıllardan günümüze kadar korunduğu ve imar planına 

göre gelişmediği görülmektedir.  

Manisa’nın yangından önceki yol dokusu günümüzde kentin güney yamaçlarındaki 

bölgeden izlenebilmektedir. Bu bölge neredeyse değişikliğe uğramadan günümüze 

dek gelmiştir. Bu bölgede yaya ulaşımına ve hayvanla ulaşıma dönük ölçekte, 

topoğrafyaya uygun, yer yer çıkmaz sokaklı bir yol ağı görülür. İmar planında bunun 

aksi plan kararları getirilmesi planın günümüze kadar uygulanamamasını 

açıklamaktadır. Yangın sonrası yenilenen bölgedeki yol dokusu ise açık, birbirini dik 

kesen yolları, ana caddeleri ile ulaşım teknolojisindeki farklılaşmayı yansıtmaktadır. 

Bu bölgede düşük eğimli topoğrafya sonucu yol ağı zorlanmamaktadır (Gürel, 1984, 

s.88).  

Manisa imar planının uygulanabilirliği açısından tüm kentin farklı dönemlere ait 

imar planı, kadastral ve hâlihazır çalışmaları üzerinden yapılan incelemede; öncelikle 

imar planı ile kentin imarının düzenlendiği ve uygulama aracı olarak kadastral 

haritaların kullanıldığı görülmektedir. 

Yukarıdaki haritalarda da görüldüğü gibi yangın sonrası yok olan alanda 1923 

yılında getirilen plan kararları ile ulaşım dokusunun öncelikle çözümlendiği ancak 

yangından kurtulan alanlarda mevcut dokunun korunduğu izlenmektedir. Ancak 

yangından zarar gören alanlarda da verilen plan kararlarının uygulanamadığı 

alanların bulunduğu görülmektedir. 

5.2 İnceleme Alanları Üzerinden Analiz ve Değerlendirmeler 

Tez kapsamında kullanılan plan ve haritalar incelenerek kent bütününe ilişkin 

analizler yapıldığında kentin dönemler açısından değişen kent dokuları ve 

müdahalelerine değinilmiştir. Bu analizlerden yangın sınırı ile belirlenmiş net bir 

alanda imar planının etkili olduğu görülmüştür. Yangın sınırının dışında kalan 
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alanlarda ise imar planının uygulanmadığını ve Osmanlı Döneminden gelen organik 

dokunun devam ettiği görülmüştür. 

Kentin bütününe ilişkin yapılan karşılaştırmalı analizlerin yanı sıra kent içinde farklı 

özelliklere sahip alanlar belirlenerek, detaylı incelemesi de yapılmak istenmiştir. 

Kentin 1922 yılında geçirdiği yangından sonra dokusunun önemli bir kısmını 

kaybetmesi ve yeni baştan bir parselasyon düzenlemesine girişilmesi ve bu 

düzenlemeleri nelerin etkilemiş olabileceğinin sorgulanması belirlenen farklı 

tipolojik bölgeler üzerinden irdelenecektir. 

İrdeleme sırasında kadastral haritalar üzerindeki yapı izlerinden parsel düzeyindeki 

yapılaşma, yine aynı haritalar üzerindeki mülkiyet bilgileri ile bir mülkiyet çalışması 

ve cins bilgileri üzerinden arazi kullanım çalışmaları yapılacaktır. Kadastral 

haritaların üzerlerinde yer alan bazı tablolarda veri eksikliğinin olması veya hiçbir 

bilgi içermemesi gibi sebeplerle bilgisine erişilemeyen alanlar “bilinmeyen” olarak 

işaretlenecek, ayrıca yangın öncesi ve sonrası doku değişimi ve 1923 yılında imar 

planında öngörülen parselasyonların ne kadarının düzenlendiği bu çalışmalar ile daha 

yakından okunabilecektir. 

Kentin bütününün incelenmesi sonucu tespit edilen 7 bölge ile Manisa’nın geçirmiş 

olduğu süreç daha kapsamlı anlatılabilecektir. Bu bölgeler, kendi içinde farklı 

özellikleri ile kente katkı sağlayan ya da tipolojik özellikleri açısından kentin 

günümüz dokusuna katkı sağlayan alanlar olması nedeniyle seçilmiştir. Bu alanlar 

1914 yılında var oldukları isimlerle adlandırılmış olup, bu alanların ileriki yıllarda 

değişim ve dönüşümleri incelenmiştir. Şekil 5.28 ile öncelikle 1914 tarihinde 

düzenlenen harita ve Şekil 5.29 ile 1923 yılında hazırlanan imar planı üzerindeki 

konumlanmaları gösterilmiştir. 

İlk bölge kentin giriş kapısı diyebileceğimiz istasyon bölgesidir, ikinci bölge kentin 

içinde geniş bir alan kaplayan mezarlık alanıdır, daha sonra kentin askeri bölgesi 

olan büyük yapı kütlesi ile kışla alanıdır, dördüncü bölge Ermeni halkın yaşadığı 

kapalı bir mahalledir, beşinci bölge Osmanlı döneminde göçmenler için düzenleme 

gören alandır, altıncı bölge ise yüksek eğimli topoğrafyaya sahip, kentin istenmeyen 

sektörünün yoğun olduğu tabakhane bölgesi ve son olarak kentin yüzyıllardır önemli 

ticari merkezi olan çarşı bölgesidir. 
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Şekil 5.28 : 1914 tarihli şehir haritası üzerinden tipoloji alan seçim anahtar paftası  
(Aydın, 2017). 

 

Şekil 5.29 : 1926-1950 yılları kadastral haritaları üzerinden tipoloji alan seçim 
anahtar paftası (Aydın, 2017). 

Bölgelerin seçilmesinde kentin bütününün algılanmasına katkı sağlamak için farklı 

özelliklere sahip olmasına dikkat edilmiştir. Alanların mahalle analizlerinden ortaya 

konulan etnik dokusu, önemli kent fonksiyonlarını içermesi, Cumhuriyet dönemi 

öncesinde ve sonrasında düzenleme görmesi gibi farklı özelliklere sahip alanlar 

üzerinden inceleme yapılacaktır. Bu analizler, tez kapsamında kullanılan Manisa’nın 

ilk kadastral haritaları üzerinden parsel ölçeğinde yapılacak olup, dönemler açısından 
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dokularının değişimi de diğer altlıklar ile birlikte Cumhuriyet öncesi ve sonrası 

üzerinden değerlendirilecektir. 

5.2.1 İstasyon  

Seçilen ilk alan, kentin merkezinden kuzeyindeki demiryoluna doğru uzanan ve 

İstasyon binası ile çevresini içeren alandır. Cumhuriyet öncesi dönemin izlerini takip 

ettiğimiz 1914 haritasını incelediğimizde, istasyon alanı geniş ve çoğunlukla 

yapılaşmanın bulunmadığı alanlardan oluşmakta olup, alanın güney batı kısmında ise 

yapışmaların olduğu görülmektedir. Osmanlı son dönemine ait mahalle analizleri 

incelenmesinde ise istasyon alanı karma mahalle olarak tanımladığımız Rum ve 

Müslüman halkın birlikte yer aldığı bir alandır.  

 

Şekil 5.30 : İstasyon bölgesinin doku analizi (Aydın, 2018). 

İstasyon bölgesinin tez kapsamında hazırlanan altlıklar ile Şekil 5.30 ile gösterilen 

doku çalışmasında farklı dönemlerde yaşadığı uygulamaya dönük incelemeleri 

yapılmıştır. 1914 tarihli Osmanlı Dönemine ait mevcut durumu aktaran haritada 

alanda yapılaşmanın olmadığı, sınırları belirli ada sınırı içerisinde bulunan, üstünde 

herhangi bir fonksiyon olmayan boş alanlardan oluştuğu görülmüştür. Yangından 

zarar görmeyen bu bölge, hazırlanan imar planında istasyondan çıkan güney ve 

güneybatı aksında devam eden ana caddelerini korumuştur. Şekil 5.31 ile Osmanlı 

Döneminde istasyona çıkan cadde gösterilmiştir. Bu caddelere açılan sokaklar ile 

ulaşım dokusu oluşturulan alanda imar planına esas düzenlenen kadastral haritalarda 

da ana caddelerin aynen korunduğu görülmüştür. Alanın doğusunda imar planından 
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gelen yol dokusunun düzenlendiği ve batısının ise 1914 tarihinden gelen organik 

dokunun korunduğu izlenmiştir. Bu alan hem imar planından gelen kararın 

uygulandığı hem de organik dokunun korunduğu bir bölge olup, kentin iki türlü 

değişimini izleyebildiğimiz bir alandır. Günümüzdeki kent dokusunun son durumuna 

baktığımızda Cumhuriyetin ilk kadastral haritalarında uygulaması gerçekleşmeyen 

1923 imar planından gelen kuzeye yönelen ulaşım aksı yıllar içerisinde 

düzenlenmiştir. Ayrıca alanın kuzey kısmında imar planı sınırları dışında yer alan 

büyük parseller bölümlenmiştir. Bunun dışındaki alanlarda ise kadastral haritalarda 

işlenen düzenlemeler aynen günümüzde de devam etmiştir.   

 

Şekil 5.31 :  19. Yüzyılda şimendifer istasyonuna ulaşan ağaçlandırılma yapılan 
Cadde (IRCICA, 2013). 
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Şekil 5.32 :  İstasyon bölgesinin 1914 tarihli mevcut durumu (Aydın, 2018). 

Cumhuriyet öncesi dönem açısından Şekil 5.32’de gösterilen haritayı 

incelediğimizde, kentin kuzeyinde kalan alan boş arsaların yoğun olduğu bir 

bölgedir. Mevcut veriler doğrultusunda anlaşıldığı üzere çoğunluk arsa ve kalan 

kısımlarda hane vasfında kalmaktadır. Kamusal ya da anıtsal yapı olarak alanda 

İstasyon binası, Reji İdaresi, fabrika ve Moralı Mescidi yer almaktadır. Tabakhane 

deresinin kuzey kısmı bu alandan geçmekte olup, demiryolu hattından devam 

etmektedir. Demiryolu ile kente gelenlerin ilk olarak Manisa kentine girişi Şekil 5.33 

ile gösterilen bu alandan olmaktadır. O dönem için kentin kıyı mahallesi olan bu 

alandaki arsalar yapılaşmadan ziyade yerini açık alanlara bırakmıştır. Güneybatı 

aksında kentin merkezine giden yol üzerinde yapılaşma bu dönemde yeni yeni 

başlamaktadır. 

 

Şekil 5.33 :  1920’li yıllarda istasyon binası (URL-4). 
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Şekil 5.34 : İstasyon bölgesine ait yıllara göre kadastral haritaları (Aydın, 2018). 

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü arşivinden elde edilen, Manisa’ya dair hazırlanan ilk 

kadastro paftaları üzerinden yapılan incelemede seçilen her bölgenin isabet ettiği 

alanların kadastro paftaları sınırları ve pafta numaraları işaretlenerek Şekil 5.34’de 

gösterilmiştir. Buna göre İstasyon bölgesi olarak tez kapsamında ayrıntılı 

incelemesinin yapılacağı bölge 9 adet kadastro paftasının birleşiminden 

oluşmaktadır. Cumhuriyet sonrası dönemde hazırlanan kadastro paftaları 

günümüzdeki pafta plan şemasından farklı olarak düzenlenmektedir. Bu döneme ait 

paftalar, mahalleler veya daha küçük yerleşimler düzeyinde, ortogonal yöntemle 

yapılmakta olup, paftalar genelde karton ve bezli kartonlar üzerine hazırlanmışlardır. 

Manisa içinde dönem koşullarına göre hazırlanan paftaların uygun yerlerinde 

oluşturulmuş tablolarda mal sahipleri, payları, yüzölçümleri, cins gibi bilgiler 

yazıldığı görülmektedir. Yapı izlerinin de gösterildiği paftalar kullanılarak tez 

çalışması için analizler yapılmıştır.  

İstasyon bölgesi olarak seçilen alanı oluşturan paftalarla yapılan analizde, paftaların 

hazırlanma yılları ve paftalarda kayıtlı ada numaraları gösterilmiştir. 1926-1950 

yılları arasında tapu kayıtlarına geçen verilerde özellikle ada ve parsel bilgilerinin 

yıllar içerisinde farklı dönemlerde gerçekleşen revizyonlar ile değiştiği görülmüştür. 

Bu nedenle günümüzde bu paftalar üzerinde yer alan bilgiler ile araştırma yapmak 

güçleşmektedir. Alanda bulunan paftaların hazırlanma yıllarına göre incelenmesi, 

istasyon bölgesinin hangi dönemde düzenlendiğini ve alanın kadastro çalışmalarının 

sürdüğü yıllar içerisinde geçirdiği düzenlemeleri anlamamızı sağlamaktadır. İstasyon 



144 
 

bölgesi özelinde baktığımızda 1, 33, 34 ve 35 numaralı paftalar ile gösterilen alanın 

ilk düzenleme çalışmalarında hazırlandığı görülmektedir. Kadastro paftalarının 

bütününe baktığımızda, bölgenin yangından zarar görmeyen ve mevcut yapısı 

korunan bir alan olduğunu görmekteyiz. Bölgenin güneyine yönlenen alanda 

düzenlemelerin sürmesi nedeniyle pafta hazırlanma süreçleri 1943 yıllarına kadar 

devam etmiştir. 

 

Şekil 5.35 : İstasyon bölgesine ait kadastral haritalar (Aydın, 2018). 

1926-1950 yıllarında hazırlanan kadastro paftalarının birleştirilmesi sonucu elde 

edilen orijinal paftalar üzerine yine alanın daha iyi kavranabilmesi açısından 

eşyükselti eğrileri eklenmiştir. Şekil 5.35 incelendiğinde, kuzeyden güneye eğimin 

arttığı alan, eğimin fazla olmadığı bir bölgedir. Orijinal paftalar incelendiğinde ada 

ve parsel bilgilerinin yer aldığı, cadde ve sokak isimlerininde gösterildiği paftalarda 

Harf İnkılabı öncesinde düzenlenenlerde sayı ve harfler Osmanlıca olarak 

hazırlanmıştır. Tez çalışması için yapılan sayısallaştırma çalışmasında siyah 

mürekkep ile hazırlanan çizimlerin ilk çizim tekniği olduğu kabul edilmiş ve buna 

göre çizimleri yapılmıştır. Daha sonra yapılmış revizyonların renkli kalem ve kurşun 

kalem ile orijinal paftalar üzerinde işlendiği görülmüştür. Bu revizyonların hangi 

dönemde yapıldığı tespit edilemediğinden parselasyonlarda yapılan tevhid ve ifraz 

işlemleri, ada-parsel bilgilerindeki farklılıklar dikkate alınmamıştır. Aynı zamanda 

orijinal paftaların üzerinde bulunan cetveller ile ada ve parsel bilgilerinin takibi 

yapılarak kök ada numaraları tespit edilebilmiştir. Tablo bulunmayan paftalarda ise 

değişiklik yapılan ada ve parsel numaralarının üzeri çizilerek yeni numara 
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verilmiştir. Bu şekilde yine ilk numaralar üzeri çizilen olarak kabul edilmiştir. 

Paftaların üzerlerinde yapı olan parsellerde kahverengi bir kalem ile yapıların kalın 

duvarlarının dayandığı kısımlar gösterilmiştir. Yapı analizinde bu çizim tekniğinden 

faydalanılarak analizler yapılmıştır. Ayrıca çalışma kapsamında eşyükselti eğrilerinin 

yanı sıra yangın sınırı da eklenmiştir. Yangın sınırı ise yine orijinal kadastro 

paftalarındaki “Muhterik Aksam” olarak belirlenen sınırın birleştirilmesi ile 

hazırlanarak analiz paftalarının hepsine işlenmiştir. Yangının Manisa kentinin imar 

değişimindeki etkisinin en büyük kırılma noktası olması, paftalarda kentin hangi 

alanlarının daha çok etkilendiği ve buna bağlı fiziksel mekân dönüşümlerinin 

izlenmesi açısından önem kazandırmaktadır. 

 

Şekil 5.36 : İstasyon bölgesinin yapı analizi (Aydın, 2018). 

İstasyon bölgesini yapısal anlamda Şekil 5.36’yı incelediğimizde kadastral 

haritalardan gelen yapı izlerinden de anlaşılacağı üzere alan yapılaşmanın yoğun 

olmadığı ve boş alanlardan oluşan bir bölümdür. Yangının alanın güney doğu 

kısmını etkilediği görülmektedir. Yapı izlerinde kadastral paftalarda gösterildiği 

orijinal hali kabul edilmiş olup, bu izler yapı duvarlarını ve yapı açıklıklarını gösterir 

şekilde hazırlanmıştır. Yukarıda bahsedilen konut dokusunun bulunduğu alanda 

yapılaşmanın en çok olduğu görülmektedir. Parselasyon düzenlemesinin yapılmış 

olması ileride yapılaşmanın olacağı konusunda fikir vermektedir. Alanda yapılaşma 

düzenine ilişkin bir genelleme yapmak her ne kadar mümkün görünmese de 

yapılaşan parsellerden büyük olanlarında parsele oranla daha küçük yapıların 
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bulunduğu, buna karşın nispeten küçük parsellerde neredeyse parselin tümüne 

yerleşen yapıların bulunduğu söylenebilmektedir.  

 

Şekil 5.37 : İstasyon bölgesinin işlev analizi (Aydın, 2018). 

Alanın kadastral paftalarda yer alan tablolardan elde edilen işlevlerine ilişkin yapılan 

Şekil 5.37 ile gösterilen analizde alanın batısına dair bilgiler içerdiği görülmektedir. 

Doğu kısmında yer alan paftalarda işleve ilişkin bilgiler içermemesi nedeniyle 

“bilinmeyen” olarak işaretlenmiş ve yapı izlerinin bulunması nedeniyle 

“Bilinmeyen/Yapılı” ve “Bilinmeyen/Yapısız” olarak tanımlanmıştır. Bilgilerinin 

bulunduğu alana ilişkin işlevlerde yoğunluğun konut olduğu görülmektedir. 

Yapıların bulunmadığı alanlar arsa olarak tapuya işlenmiştir ve bu arsalar çoğunlukla 

geniş parsellerden oluşmaktadır. Güneybatı aksında kent merkezine yönlenen cadde 

üzerinde kahvehane ve dükkân gibi ticari fonksiyonların yer aldığı görülmektedir. 

Kentin tümüne baktığımızda özellikle kahvehane alanlarının yoğunlaştığı bölgeler 

tespit edilmiş olup, bu alan da onlardan biri olarak karşımıza çıkmıştır. Bunların 

dışında demiryoluna yakın bir depo bulunmakta olup, bu alanın da demiryolu ile 

gelen malların depolandığı bir alan olduğu düşünülmektedir. Yine demiryolu hattına 

yakın alanda tarla vasfında büyük bir alan bulunmaktadır. İşlevsel anlamda 

incelendiğinde demiryolu ulaşımına ilişkin işlevlerin alanda yoğunlaştığı ve ana 

cadde ile tanımlanan alanın konut alanlarının bulunduğu kısmında ticari fonksiyonun 

arttığı görülmektedir. 

İstasyon bölgesi o dönem için kentin çeperi olduğundan çoğunlukla büyük 

parsellerden oluştuğu görülmektedir. Bu nedenle parsellerin cinsinin arsa olarak 
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işlendiği ana aksların çıkış noktası olan bölge merkeze doğru hane alanlarının 

yoğunlaştığı ve Cumhuriyet sonrası kamu alanlarının yer alacağı bölgedir. 

 

Şekil 5.38 : İstasyon bölgesinin mülkiyet analizi (Aydın, 2018). 

Kadastral paftalarda her parsel için aynı nitelikte bilgiler edinilememektedir. Bu 

alanda işlev bilgilerinin bulunmadığı alanlara ait mülkiyete ilişkin bilgiler 

bulunmakla birlikte tam tersi durum da söz konusudur. Alanın Şekil 5.38 ile 

gösterilen mülkiyet dağılımına baktığımızda “Şahıs” ve “Hazine” mülkiyetinde 

yapıların yoğun olduğunu görmekteyiz. Alanın şahıs mülkiyetlerinde detaylı 

incelemede Gayrimüslim isimlerine rastlanılmıştır. İşlev fonksiyonundan da 

incelediğimiz üzere çoğunlukla arsa olarak tanımlanan alanların şahıs mülkiyetinde 

olduğu belirtilmektedir. Konut yapısı yoğun olan alanların ise şahıs mülkiyetinde 

olması beklenirken Hazine arazisi olduğunu görülmüştür. Bu anlamda alanın 

bulunduğu mahalle bilgilerine dair yapılan araştırmalar neticesinde Rumların yoğun 

yaşadığı karma mahallenin bulunduğu alanın, Kurtuluş Savaşı sonrası çıkan yangın 

ile kenti terk eden Gayrimüslim nüfusa ait olduğu ve Rumlardan geriye kalan 

alanların mülkiyetinin Hazineye geçtiği düşünülmektedir.  

İstasyon alanı her dönem için kentin önemli bir noktasını oluşturmaktadır. Bu 

nedenle Cumhuriyet sonrası dönemde bu alanda da imar düzenlemeleri olmuştur. 

1935-1942 döneminde istasyon binası önünde bulunan alanlar kamulaştırılarak 

meydan oluşturulmuştur (Gürel, 1984, s.149). Bu bölgede mülkiyet bilgisine sahip 

olmadığımız alanlarda özellikle arsa niteliğindeki parsellerin yoğunlaşması ve 

Rumların kenti terk etmesi sonucu boşalan parsellerin Hazine mülkiyetine geçmesi 
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ile Cumhuriyet sonrası kamu kurumlarına imar düzenlemelerine ve uygulamaya 

yönelik imkân sağlamıştır. 

5.2.2 Ulu Mezarlık  

Bu bölge kentin ortasında yer alan ve yüzyıllardır büyük bir mezarlık olarak 

kullanılan geniş bir bölümdür. Müslüman Mezarlığı olarak kullanılan parseller kentin 

Osmanlı Döneminde en büyük açık alanını oluşturmaktadır. 

 

Şekil 5.39 : Ulu Mezarlık bölgesinin doku analizi (Aydın, 2018). 

Seçilen bölgede mezarlık alanının çevresinde yerleşim dokusu da bulunmaktadır. Bu 

bölge Gayrimüslim ve Müslüman nüfusun bir arada yaşadığı karma mahallelerden 

oluşmaktadır. Şekil 5.39 ile gösterilen doku analizleri incelenebilmektedir. Organik 

dokunun net olarak okunduğu kent merkezinde bulunan bölgede çıkmaz sokaklar 

bulunmaktadır. Yangından tamamına yakını zarar gören alan 1923 imar planı ile 

yeniden imar edilmiş ve yeni yasal düzenlemelere uygun olarak ızgara sistemde 

planlanmıştır. Modern ve sağlıklı bir kent oluşturulması amacı güdülen planda 

mezarlık alanının tamamı kentin dışında belirlenen mezarlık için ayrılan alana 

taşınması kararı bulunmaktadır. Kentin en büyük ve eski mezarlık alanı olması 

nedeni ile kent dışına taşınması yıllar içinde gerçekleşmiştir. Kademeli olarak 

taşınması planlanan alanın taşınmasının kadastral paftaların yapımının sürdüğü 

yaklaşık 25 yıl içerisinde bile tamamlanmaması kadastral paftalara da yansımıştır. 

Kadastral paftanın düzenlenmesinde imar planının bir uygulama aracı olarak 

kullanılmasının net olarak okunduğu bölge olan Ulu Mezarlık alanında, yangından 
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zarar gören alanlarda imar planından gelen kararlar doğrultusunda birebir 

düzenlemeler yapılmıştır. Yangından kurtulan alanlar ise mevcut durumuna göre 

kadastral paftalara işlenmiştir. Bu nedenle dönemin getirdiği şartlar ile oluşan kent 

mekânının organizasyonundaki ikili yapı kendini bu alanda göstermektedir. Alanın 

sürekliliğini irdelenmek üzere günümüz hâlihazır haritası üzerinden dokunun 

incelemesi yapıldığında alanın kuzeyinde yer alan mevcut dokunun korunduğu, 

alanın yıllar içerisinde yaşadığı değişimler sonucunda 1923 imar planı ile gelen 

kuzey güney ana aksının hayata geçtiği ancak ana caddeye cephe veren sokaklarda 

organik dokunun kısmen korunduğu ve Osmanlı Döneminden gelen dokunun şu anda 

da korunduğu görülmüştür. Buradan çıkarılan sonuç ise kentin ulaşım kararlarının ön 

planda yer aldığı planın ana akslarda uygulanabildiği ancak yangından korunan 

alanın bir şekilde günümüze kadar gelebildiğidir. 

 

Şekil 5.40 : Ulu Mezarlık bölgesinin 1914 tarihli mevcut durumu (Aydın, 2018). 

1914 tarihli Şehir haritasında parsel düzeyinde veri bulunmamakla birlikte, Şekil 

5.40 üzerinden ada bazında incelendiğinde alanın büyük kısmının mezarlık alanı ve 

çevresinin ise yerleşim dokusu ile kaplı olduğu, ayrıca alanın büyük kısmının 

yangından etkilendiği ve zarar gördüğü görülmektedir. Kamusal/anıtsal yapı olarak 

tanımlanacak önemli yapılar da alanda yer almaktadır. Bunlar okul yapıları, merkez 

karakol binası, Yarhasanlar Camisi ve Yeni Cami yapılarıdır.  

Osmanlı Dönemine ait kent dokusunu incelediğimizde organik yapının gereği çıkmaz 

sokakların yoğun olarak yer aldığı, yol dokusunun elverdiği noktalarda genişlediği ve 

meydan gibi alanlar oluşturduğu görülmekle birlikte, kimi yerlerde ise daralan yol 
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yapısı bulunmaktadır. Mezarlık alanları büyük kütlede parsellerden oluşmuş ve bu 

alanların arasından geçen yollar ile kütleler bölünmüştür. 

 

Şekil 5.41 : Ulu Mezarlık bölgesine ait yıllara göre kadastral haritaları (Aydın, 2018). 

1926-1950 yılları içerisinde kentin ilk kadastro çalışmalarının yapıldığı yıllar 

içerisinde seçilen Ulu Mezarlık bölgesine denk gelen kadastro paftalarının 

birleştirilmesi sonucu elde edilen haritanın sınırları ve yıllara göre dağılımı Şekil 

5.40 ile incelenmiştir. Ulu Mezarlık Bölgesi 10 adet kadastro paftasının 

birleşiminden oluşmuştur. Bahsi geçen paftalar 1926 ve 1942 yıllarında 

hazırlanmıştır. Seçilen alanın kuzeyini gösterir 22, 24, 25 numaralı paftalar 1926 

yılında hazırlanmış ve paftaların üzerindeki düzenlemelere ilişkin tarihlerden 

edinilen bilgi ile 1931 ve 1935 tarihlerinde de revizyon gördükleri belirlenmiştir. 29 

numaralı paftanın ise 1928 yılında düzenlenerek 1935 yılında da revize edildiği 

görülmüştür. Bölgenin güneyine denk gelen paftaların ise 1936 ve 1937 yıllarında 

düzenlendiği, geri kalan alanların ise 1942 yılında düzenlendiği görülmektedir. Bu 

çalışmanın sonucunda alanın kuzeyinin yangın etki sınırının dışında kaldığı ve 

mevcut durumlarının aynen işlendiğini anlaşılmaktadır. Kadastro çalışmalarında, 

pafta üzerinde belirtilen düzenleme yılları, imar ve kadastro düzenlemelerinin 

yapıldığı ve yapılmadığı alanların tespitini yapmamızı sağlamaktadır. 

İlk etapta organik dokunun oluşturduğu kısımların haritalama çalışmalarının kayıt 

altına alındığı, daha sonra düzenleme yapılan alanların haritalama çalışmalarının 

yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu bölgenin özelinde ise; 24 numaralı paftanın bir kısmı 

yangından etkilenmesine rağmen ilk düzenlenen paftalar arasında işlenmiştir. Bunun 



151 
 

sebebinin modern kent oluşturulma amacı ile imar planının öngördüğü kararlarda 

mezarlık alanının kentin dışına taşınması kararının uygulanmasından geldiği ve 

Mezarlık alanının tamamının aynı anda taşınmasının mümkün olmaması nedeni ile 

kuzeyde kalan bölümünün ilk etapta mevcut durum gibi kabul edilip kayıt altına 

alındığı görülmektedir. Mezarlık alanının güneyinin ise kentin dışında belirlenen 

alana taşınması sonrasında boşalan alanın imar uygulamasına göre ada-parsel 

düzenlemesi yapılarak haritalandırıldığı görülmektedir. Bir yandan kadastro işlemleri 

devam ederken, bir yandan da Cumhuriyet sonrası toparlanmanın sağlanması ve 

kente hizmetlerin getirilmesi gerektiği için bu şekilde bir çalışma yapıldığı 

düşünülmektedir. Ulu Mezarlık ismi ile adlandırılan bölge tez çalışması kapsamında 

Cumhuriyet sonrası Manisa kent değişim/dönüşümlerinin yıllarca süren imar 

faaliyetlerinin nasıl yürütüldüğü hakkında bilgi vermektedir. Paftaların oluşturulduğu 

dönemde ortaya çıkan ikili yapı, organik ve düzenli dokunun iç içe geçtiği düzeni 

görmemiz açısından iyi bir örnektir. 

 

Şekil 5.42 : Ulu Mezarlık bölgesine ait kadastral haritalar (Aydın, 2018). 

1929-1950 yıllarını kapsayan kadastro çalışmaları sürecinde hazırlanan kadastro 

paftalarının orijinal hali üzerinden yapılan Şekil 5.42 ile gösterilen haritalarda 

yapılan incelemelerde; Harf inkılabı öncesinde hazırlanan paftalarda ada-parsel 

bilgileri ile sokak isimlerinin Osmanlıca hazırlandığı, parsel köşe ile poligon 

noktalarının, yapı izlerinin, parsel fonksiyonlarının, revizyonlarla sonradan yapılan 

ifraz uygulamalarının işlendiği görülmektedir. Yapı izleri açısından baktığımızda 

yapıların oturduğu alanların sınır çizgileri, bahçe duvarları, yapı sınırlarının sonunu 
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gösteren çizgisel gösterimler bulunmaktadır. Cami, mezarlık fonksiyonunda bulunan 

parsellere ilişkin gösterimlerin bulunduğu paftalarda, vakıf mülkiyetinde bulunan 

parsellere ilişkin gösterim de eklenmiştir ancak bu gösterimin daha sonraki yıllarda 

eklendiği düşünülmektedir. Kadastro paftaların hazırlandığı yıllar içerisinde veya 

sonrasında yapılan düzenlemelerin kırmızı, yeşil gibi farklı renklerle veya kurşun 

kalem ile işaretlendiği görülmektedir.  

Yapılan çalışmanın tez kapsamında analizlerde kullanımı için eşyükselti eğrileri ve 

yangın sınırı eklenmiştir. Bu şekilde kadastro çalışmalarının hazırlanması, imar 

planına göre yapılan kadastro düzenlemeleri gibi konularda bilgi verebilmektedir. 

Kentin bütününde ilk kadastro çalışmalarının yangın sınırı dışında kalanlar için 

yapıldığı bilgisi edinilmiş olup, bazı istisna durumların yaşandığı bu bölge ile 

görülmektedir. Ulu Mezarlık bölgesine baktığımızda yangın sınırının dışında 

kalmasına rağmen düzenleme görmüş ve ızgara düzen ile oluşturulan yapı adaları 

görülmektedir. Ayrıca yine organik doku halinde kalan mezarlık alanın bir kısmı 

yangın geçiren alanda kalmasına rağmen aynen işlenmiştir. Manisa kentinin 

genelinde bu şekilde bazı istisnai alanlar karşımıza çıkmakta olup, genellikle yangın 

sınırının düzenleme alanlarını oluşturmak için bir araç olduğu görülmektedir. 

 

Şekil 5.43 : Ulu Mezarlık bölgesinin yapı analizi (Aydın, 2018). 

Ulu Mezarlık alanı Cumhuriyet sonrası düzenleme ile günümüzde de Park olarak 

kullanılmakta olduğundan Ulu Mezarlık/Ulupark alanı olarak nitelendirilmiştir. 

Kadastral paftalardan Şekil 5.43 ile gösterilen yapılara yönelik elde edilen bilgiler 
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ışığında, alanın yangından kurtulan kısımlarında yapısal doku izlerinin yoğun olduğu 

görülmektedir. Mezarlık olarak kullanılan alanlar dışında, yangında yok olmuş 

kısımlarda yapılaşmış parsellerin, diğer kısma göre daha seyrek olduğu 

görülmektedir. Bölgede arka bahçeli, bahçesinde yapıya bitişik/yapıdan ayrı 

müştemilatlı, ön bahçeli, iki ayrı ana kütleli vb. gibi çeşitli yapı izi tipolojileri 

gözlemlenebilirken, özellikle daha küçük parsellerde parselinin tamamına oturan 

kütlelerin de yer aldığı görülmektedir. Düzenleme gören alanlarda yapı izlerinden 

yola çıkılarak, parselasyon yapılırken mevcut yapıların göz önünde bulundurulduğu 

görülmektedir. Ayrıca organik dokunun bulunduğu alanda yer alan yapı dokusundan 

da günümüze ulaşmayan Cumhuriyet öncesine dair yapı dokusuna ait izler de 

görülebilmektedir. 

 

Şekil 5.44 : Ulu Mezarlık bölgesinin işlev analizi (Aydın, 2018). 

Yangından sonra düzenlemelerle mezarlık alanı kademeli olarak taşınmış ve 

mezarlık alanından açılan alanlara imar planı gereği düzenlemeler yapılmıştır. 

Mezarlık alanının kademeli olarak taşınması nedeniyle bir kısım mezarlık alanı 

1926-1950 yılları arasında halen düzenleme görmemiş haliyle bulunmakta olup, 

taşınan alanın güneyinde yer alan ilk kısmın park olarak düzenlendiği bu nedenle 

alanın tümüne Şekil 5.44’e baktığımızda yoğunluğunun arsa olarak işlevlendirildiği 

görülmektedir. Bölgeyi işlevsel açıdan incelediğimizde yine alanın bazı kısımlarına 

dair cins verilerinin işlenmediği görülmektedir. Bu nedenle işlevi bilinmeyen 

parseller “Yapılı Bilinmeyen” ve “Yapısız Bilinmeyen” olarak işlenmiştir. Alanın 

yangından kurtulan alanında ve mezarlık alanının ortasında hat boyu dizilmiş 
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bölgesinde hane kullanımının yoğun olduğu görülmektedir. Yine istasyon bölgesinde 

de görülen kahvehanelerin Ulu Mezarlık bölgesinde de kuzeybatı kısımda yoğun 

oldukları görülmektedir. Alanın güneyinde 4 bölümden oluşan büyük parseller ise 

park olarak düzenleme görmek üzere ayrılan alanlardır. İşlev analizinde alana ilişkin 

bir adet vikat Arsası olarak kaydedilen parsel bulunmaktadır. Vikat kelimesi “su ile 

faydalanacak mekân” anlamına gelen vakt kelimesinin çoğulu olarak 

kullanılmaktadır. Vikat arsası da bu amaçla kullanılacak alana verilen işlev ismidir. 

 

Şekil 5.45 : Ulu Mezarlık bölgesinin doku analizi (Aydın, 2018). 

Mezarlık alanının sağlık ve güvenlik açısından kenti olumsuz etkilemesi ile 1923 

imar planında da mezarlık alanı olarak ayrılan kentin doğusundaki alana taşınması 

öngörülmüş olup, kadastral paftaların oluşturulduğu o dönemde henüz taşınmayan 

mezarlıkların mülkiyeti “Umuma ait” olarak işlenmiş ve taşınarak boşalan alan 

“Belediye” mülkiyetine aktarılmıştır. Belediye mülkiyetine geçen alanın modern kent 

unsurlarından öncelikle önem verilen yeşil alan kullanımına ayrılmıştır. Düzenleme 

görerek park ve içinde gazinosunun da bulunacağı bir alan tasarlanmıştır. Ulu 

mezarlık olarak tanımlanan alanın imar düzenlemesi sonrası park olarak 

işlevlendirilen kısmına Ulupark adı verilmiştir. 

Bölgenin mülkiyet durumuna Şekil 5.45 ile baktığımızda geri kalan alanların ise 

şahıs ve hazine mülkiyetinde kaldığı görülmektedir. Özellikle mezar alanının 

çevresindeki alanda hazine mülkiyetinin yoğun olduğu görülmektedir. Bu alanın 

diğer alanlarda olduğu gibi Gayrimüslim nüfusun kenti terki sonrası hazineye devir 

olan parsellerden mi olduğu bilgisi kaynaklarda bulunmamakta olup, mezarlık 
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alanının taşınması, imar planı kararı gereği belirlenen ana cadde ve sokakların 

düzenlemesi gereği bu parsellerin kamuya geçtiği düşünülebilir. Kamu mülkiyetinde 

olan parseller üzerinden imar düzenlemesi yapılması kolaylık sağlamakta ve 

kararların uygulanmasını hızlandırmaktadır.  

Mezarlığın taşınması ve bu kararın uygulanması uzun yıllar sürmüştür. 1922 yılında 

gerçekleşen büyük Manisa yangını öncesinde Ulu Mezarlık’ın bir bölümünü 

oluşturan Ulupark’ın yapımına 1936 yılında başlanmış ve park 1940 yılında 

tamamlanabilmiştir (Gürel, 1984, s.149). Park alanı olarak düzenlenen alan 

haricindeki kısmın ise, dönemin kadastral haritalarında hâlâ mevcut halini 

korumasından dolayı, 1950’li yıllar sonrasında düzenleme gördüğü anlaşılmaktadır.  

5.2.3 Kışla  

Osmanlı Döneminin önemli bir askeri yapısı olan ve günümüze ulaşamayan Manisa 

Redif Kışlası gibi büyük ve anıtsal bir kütlenin bulunduğu bölge araştırma için 

seçilen alanlardandır. Bu alan askeri bir alan olmasının yanında kent için o 

dönemlerde merkez sayılan bir yerdir. Kışla meydanı adında bir meydanı ve 

çevresinde kamu ve ticari yapıların bulunması bu durumu açıklamaktadır.   

Sultan II. Mahmut döneminde, 1826 tarihinde Yeniçeri Ocağını kaldırarak yerine 

Asakir-i Mansure-i Muhammediyye adıyla yeni bir ordu teşkilatı kuruldu. Osmanlı 

ordusunun muvazzaf birliklerine, ihtiyaç halinde kaynak olması için yeni terhis 

edilmiş askerlerden faydalanma yoluna gidilerek devlete mali bakımdan fazla yük 

yüklemeyecek Redif Teşkilatı kuruldu. Redif kuvvetlerinin alay ve merkezlerinin 

tanzim ve tespit edildiği 1834 yılında Aydın Vilayetinde 1. Hassa ordusu redif 

alayını oluşturan piyade alayı ve süvari alayı bulunmaktadır. Manisa da vilayetin 

önemli şehirlerinden olması nedeniyle kentte büyük bir kışla binası bulunmaktaydı. 

Şekil 5.47 ile kışlanın Osmanlının son dönemine ait bir fotoğrafı görülmektedir. 
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Şekil 5.46 : Kışla bölgesinin doku analizi (Aydın, 2018). 

II. Mahmut döneminden önce alanın ne amaçla kullanıldığına dair bilgi 

bulunmamaktadır. Ancak 1914 tarihli harita ve yazılı kaynaklardan edinilen bilgilere 

göre Osmanlı zamanında kışla dışında bazı kamu yapılarının da bulunduğu bir bölge 

olup, kentin aynı zamanda sosyal etkinliklerinin de düzenlediği alan, o dönemlerde 

Manisa için sadece meydan olmanın dışında bir merkez konumundadır.  

 

Şekil 5.47 : 1901 senesinde Manisa Kışlası (IRCICA, 2013). 

Günümüzde Murat Germen İlkokulu’nun bulunduğu yere eskiden Kışla Meydanı 

dendiği ve buranın batısında meydana ismini veren Redif Kışlası ve Komutanlık 

Binası, güneyinde yanan hükümet binasının arsası ile Adliye ve Hapishane binaları 

vardı. Doğusundaki kışla meydanı sokağı ile Çarşı sokağının arasında meydana 

bakan tarafta pavyon, kahvehane ve dükkânlar yapılmıştı. Bunların önünde büyük 

ağaçların gölgelendirdiği bir park ve fıskiyeli büyük mermer bir havuz vardı. Bütün 
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resmi merasimler ve resmigeçitler bu meydanda yapılır ve dini bayramlarda 

çocukların salıncaklı eğlence yeri olarak da kullanılırdı (Köklü, 1999, s.11). 

Sosyokültürel açıdan çeşitliliğe sahip bu alan, aynı zamanda ekonomik açıdan da 

farklı sektörlerin bir arada bulunduğu, kentte döneminin en hareketli bölgelerinden 

biridir. 

 

Şekil 5.48 : 19. Yüzyılda Manisa adliye dairesi (IRCICA, 2013). 

Redif Kışlası haricinde kentin hapishane, adliye (Şekil 5.48) ve 1885 yılında inşa 

edilmiş ve sonrasında yanan hükümet binası da bu alanda bulunmaktadır. Yerleşim 

dokusu da bulunan bölge Gayrimüslim ve Müslümanların bir arada yaşadığı 

mahallelerden oluşmaktadır. 1922 yılındaki yangının ilk başladığı alan olup, en çok 

zarar gören alanlardan biridir.  

Şekil 5.46 ile gösterilen doku analizlerinde; 1914 tarihli şehir haritası üzerinden 

oluşturulan doku analizinde alanda büyük kütlelerin yer aldığı ve kışlanın önünde 

büyük bir meydan olarak kullanıldığı düşünülen açık bir alanın olduğu, aynı 

zamanda çevresinin yerleşim dokuları ile çevrili organik ulaşım yapısının bulunduğu 

görülmektedir. 
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Cumhuriyet dönemi ile gelen imar planında ise alanın yeniden düzenlenmesinde 

Ebniye kanunları çerçevesinde ızgara sistem bir mekân düzenlemesi yapılmış ve 

yepyeni bir doku oluşturulması hedeflenmiştir. Dönemin yangın ile tamamen yok 

olan kışla yapısının bulunduğu yere, bu yapıyı ve izlerini korumayan imar kararları 

getirilmiştir. 

İmar planının ardından düzenlenen kadastral paftalarda, alanın yine yangından zarar 

görmeyen kısımları aynen korunarak kadastro işlemleri yapılmış ve yanan kısımda 

ise imar planını esas alan yapı adası ve yol düzenlemesi yapılmıştır. Bölgenin doğu 

kısmında ise yangından zarar görmeyen kısım ve eğimin fazla olduğu alanda organik 

doku korunmuştur. 

Günümüzde ise oluşturulan ilk kadastral haritalardaki doku sürekliliğini korumaya 

devam etmektedir. Özellikle organik dokunun korunduğu bölgede küçük değişimler 

olsa da doku bu alanda imar planının müdahale ettiği alanlarda da, uygulanmadığı 

alanlarda da kadastral haritalara göre önemli bir değişim göstermemiştir. 

 

Şekil 5.49 : Kışla bölgesinin 1914 tarihli mevcut durumu (Aydın, 2018). 

1914 tarihli mevcut durumu gösterir Şekil 5.49 üzerinden gidildiğinde bölgede büyük 

kütlelerin bir arada bulunduğu ve çevresinin yerleşim dokusu ile kaplı olduğu 

görülmektedir. Dağın eteklerinde yer alan bölgenin özellikle güneydoğu kısmında 

eğim artış göstermektedir. Kışlanın bulunduğu alan yapı olarak gösterildiği şekli ile 

taranmış olup, 1914 tarihli haritada kapalı bir kütle olarak verilmediğinden, kışla 

avlusunun sınırları bilinememekte ve bu kısım yol dokusu taraması içerisinde 
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gösterilmektedir. Aynı şekilde kışlanın doğusunda kalan alan Kışla Meydanı olarak 

literatürde adı geçmekle birlikte yine 1914 haritası genelinde meydan olarak tanımlı 

bir alan olarak belirtilmemesi nedeni ile sınırları belirlenememiş ve yol katmanında 

gösterilmiştir. Alanda Kışla, hapishane, İsabey medresesi, Kirdeci mescidi gibi 

önemli yapılar yer almaktadır. 

 

Şekil 5.50 : Kışla bölgesine ait yıllara göre kadastral haritaları (Aydın, 2018). 

Cumhuriyet yönetimi ile birlikte Manisa kentinin harita çalışmaları kapsamında 

hazırlanan kadastral haritalara göre Şekil 5.50 incelendiğinde Kışla bölgesi olarak 

seçilen alanın 6 adet kadastro paftasından oluştuğu görülmektedir. 8 ve 9 numaralı 

paftalar bölgenin ilk kadastro çalışması yapılan alanları olarak 1926 yılında 

hazırlanmışlardır. Alanın küçük bir kısmına giren 10 numaralı paftanın da 1928 

yılında hazırlandığı görülmüştür. Bu alanlar yangından kurtulan alanlar olarak 

mevcut durumun işlendiği kısımlardır. 1939 yılında ise 63 ve 68 numaralı paftalar 

hazırlanmış ve imar planına göre hazırlanan ulaşım ve parselasyon düzeni 

kullanılmıştır. Osmanlı Döneminde Kışla meydanının bulunduğu 86 numaralı 

paftanın ise tarih bilgisi bulunmamaktadır ancak yapılan araştırma sonucunda 

edinilen bilgiye göre, pafta numarası ilerledikçe düzenleme tarihleri de arttığından, 

söz konusu paftanın düzenleme tarihinin de alanın en son hazırlanan kadastro paftası 

olduğu anlaşılmaktadır. Alanın ilk çalışmaları yangından etkilenmeyen alan 

tarafından organik dokunun mevcut durumunun kayıt altına alındığı kısımdır. Ancak 

9 numaralı paftada ilk hazırlanan paftalardan olmasına rağmen kısmi düzenleme 

içeren alanlar da bulunmaktadır. Söz konusu alanın denk geldiği yer, Kışla ve 
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hapishane gibi Osmanlı Döneminin önemli kamu yapılarının bir arada bulunduğu 

alanlardır. Hapishanenin de bu alandan taşınması öngörülmüş olma olasılığı 

nedeniyle Kışla ve hapishane yapısının konumladığı arazinin boşalması ile yerine 

yeni düzende ada düzenlemesi yapılmıştır. Paftanın üzerinde iki adet tarih not 

edilmiş olması, ilk düzenlemenin 1926, ekleme çizimlerin de 1928 yılında yapıldığı 

düşünülmektedir. Manisa’da o dönem oluşan ikili yapı 9 numaralı pafta üzerinde 

gösterilen kadastro düzenlemesinde de görülmektedir. Diğer paftalarda da imar 

planına göre düzenlenen adaların oluştuğu ve 1939 yılına kadarki yapılaşmanın 

izlerinin işlendiği görülmektedir. 

 

Şekil 5.51 : Kışla bölgesine ait kadastral haritalar (Aydın, 2018). 

1926-1950 tarihli kadastral haritalarının tez çalışmasında Kışla Bölgesi olarak 

tanımlanan seçili bölgelerinden biri olan alanın orijinal paftalarının birleştirilmiş 

haline yine diğer çalışmalarda olduğu gibi eşyükselti eğrileri ve yangın sınırları 

eklenerek Şekil 5.51 ile gösterilmiştir. Kışla bölgesi seçilen alanlar arasında dağ 

eteklerinde yer alan nispeten daha eğimli bir alanda konumlanmıştır. Özellikle alanın 

güneydoğu bölümü eğimin yoğunlaştığı kısmıdır. Alanın diğer kısımları daha düz bir 

bölgeyi oluşturmaktadır. Yapılan analizlerde ilk düzenleme olarak siyah mürekkepli 

kalem ile yapılan çizimler kabul edilmiş olup, sonrasında eklentilerin pembe kalem 

ile işlendiği düşünülmektedir. Bu nedenle çalışmalarda pembe renkli çizimler yok 

sayılmıştır. Bunun dışında revizyonlar ile yapılan ifraz, tevhit gibi işlemler de yok 

sayılarak ilk oluşturulan ada ve parsel numaralarına göre işlem yapılmıştır. Parsel 

ölçeğinde yapılan çizimlerde üzeri çizili olmayan numaralar kabul edilerek 
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çalışmalar eklenmiştir. Paftaların üzerinde yer alan yapı izleri, bahçe duvarları vb. 

izler yapı analizi için kullanılmıştır. Kurşun kalem ile yapılan çizimlerin de olduğu 

kadastro paftalarında, bu şekilde yapılan çizimler yine eklenti olarak kabul edilmiş 

ve yok sayılmışlardır. Poligon noktaları paftaların birleştirilmesinde, parsel köşe 

noktaları da sayısallaştırma için tez kapsamındaki çizimlerde kullanılmıştır. Bu 

şekilde orijinal paftalar birleştirilmiş ve çizimleri yapılmıştır. 

 

Şekil 5.52 : Kışla bölgesinin yapı analizi (Aydın, 2018). 

1926-1950 yıllarına dair kadastral haritalarda yer alan yapı izlerine göre alanın 

yapısal analizi Şekil 5.52 ile yapılmıştır. Alanda yapılan incelemelere göre 

yangından kurtulan alanın yoğun yapılaşmış dokusunun devam ettiği görülmektedir. 

Ancak yangın geçiren alanda ise kışla ve hapishane yapısı gibi büyük kütlelerin artık 

yer almadığı ve kışla meydanı olarak tanımlanan alanda yeni Cumhuriyet dönemi 

eseri olarak eğitim yapısının inşa edildiği görülmektedir. Kışla yapısının bulunduğu 

alanda ise yeniden yapılaşmaların başladığı görülmektedir. Parselasyonlarının 

yapılması ile yeniden yapılanmanın hız kazandığı bilinmektedir. Bu nedenle 

paftalara da bu yapı izleri işlenmiştir. İmar düzenlemesi ile yeniden yapılanmaya 

başlayan alanda yeni yeni oluşumlar başladığı söylenebilmektedir. Bölgede, daha 

önceki bölgelerde de gözlemlendiği gibi daha çok arka bahçeli, müştemilatlı, iki ayrı 

ana kütleli vb. gibi çeşitli yapı izi tipolojileri gözlemlenebilirken, özellikle daha 

küçük parsellerde parselinin tamamına oturan kütlelerin de yer aldığı görülmektedir. 
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Şekil 5.53 : Kışla bölgesinin işlev analizi (Aydın, 2018). 

Kadastral paftalardan elde edilen verilere göre Şekil 5.53 ile gösterilen işlev analizi 

hazırlanmıştır. Özellikle yangından zarar gören alana ilişkin cins bilgileri paftalarda 

bulunmamaktadır. Bu nedenle kabul gereği yine yapılı ve yapısız şeklinde 

işlenmiştir. Yangından kurtulan ve bilgileri bulunan kısıtlı alanda ise özellikle 

hapishane büyük bir alan kaplamaktadır. Ancak hapishane işlevi olarak kadastro 

tablosu işlenmişse de paftada yeni parselasyon düzenlemesi revizyonları görülmekte 

ve kütlenin bulunmadığı görülmektedir. Bunun dışında Osmanlı Döneminde de 

varlığı bilinen konaklama alanı bulunmaktadır. Konaklama alanının çevresinde 

eskiden kışla meydanına bakan cephelerde kahvehane ve dükkân gibi ticari yapılar 

yer almaktadır. Bunların dışında okula ayrılan alan belirlenmiştir. Bu alana 

Cumhuriyet ilk dönem örneklerinden biri olan okul alanı ayrılmıştır. Geri kalan 

alanlarda ise yoğun yapılaşmanın yer aldığı kısımlar hane olarak belirtilmişlerdir. 

Kentin devam eden yapılaşma sürecinde de yeni açılan yollar hızla devam etmektedir 

ve bu kapsamda Osmanlı Döneminde de İzmir Caddesi olarak var olan yol 

genişletilerek düzenlenmiştir. İzmir Caddesi bu alanda okul olarak işlevlendirilen 

alanın önünden (kuzeyinden) geçmektedir. Bölgede bilinmeyenler olarak işlenen 

alanların da çoğunlukla hane olarak işlevlendirildiği düşünülmektedir.  



163 
 

 

Şekil 5.54 : Kışla bölgesinin mülkiyet analizi (Aydın, 2018). 

Yangın sonrası düzenlemelerde Şekil 5.54 ile mülkiyet incelemeleri gösterilmiş olup, 

alanda kamuya ait büyük parsellerin bulunması dışında genel olarak yoğun bir alan 

olmadığı görülmektedir. Verilerde cins bilgisi çok az bir bölge için bulunmakta olup, 

alanda hazine mülkiyetinde bir adet hapishane ve il özel idaresine (idare-i hususiye) 

ait bir okul bulunmakta olup, alanın diğer kısımları şahıs mülkiyetinde hane olarak 

kullanıldığı görülmektedir. Dükkân ve hane olarak kullanılan birkaç parselin hazine 

ve il özel idaresi mülkiyetine geçtiği görülmektedir. Cumhuriyet öncesi kentin 

önemli bir merkezi olan kışla alanı ve çevresinin bu özelliği, Cumhuriyet sonrası 

yapılan meydanın yeni hükümet konağının çevresindeki alanlara yönlendirilmesi gibi 

düzenlemeler sonucu Manisa kent merkezinin yeni alana kayması nedeni ile yok 

olmuştur. Cumhuriyet dönemi ile yeni kurulan rejim ile eskinin terki ve yeni dönem 

anlayışına göre yapılacak kurumlar için yeni alanlar seçilmiştir. Yeni dönemde 

kurumsal yapıların ve kent meydanının yerinin değişmesi ile burasının önemi de 

kaybolmuştur. Bu anlayış sonucunda resmi kutlamalar ve törenler de artık bu alanda 

yapılamamaktadır. Böylelikle yangın ile yok olan kentsel dokunun yanı sıra sosyal 

ve kültürel bellekte yeni bir kent mekanizmasının kurulması ile eski kent merkezi 

yok olmuştur.  

5.2.4 Ermeniyan-ı Sufla 

Kentin kuzeybatısında yer alan mahalle yangından kısmen etkilenmiş olup, Osmanlı 

Döneminde çeperlerde yer alan iki ermeni mahallesinden biri olan Ermeniyan-ı Sufla 

Ermeni nüfusunun bir arada yaşadığı kapalı bir mahalledir. Kentin kuzeybatı 
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bölümünde yer alan mahallede yaşayan halka hizmet eden bir Ermeni Mezarlığı ve 

kilise bulunmaktadır. 

 

Şekil 5.55 : Ermeniyan-ı Sufla bölgesinin doku analizi (Aydın, 2018). 

Ermeniyan-ı Sufla bölgesine ilişkin şekil 5.55 ile gösterilen yapılan kentsel doku 

çalışmasında imar uygulamasının Manisa kentinde etkisini açık bir şekilde 

okuyabildiğimiz alanlardan biri olduğu görülmüştür. 

1914 tarihli harita üzerinden kenti analiz ettiğimizde organik dokunun gözlendiği, 

yer yer açık alanların oluştuğu ve büyük kütlelerin yer aldığı bir alan olduğu 

görülmektedir. 

İmar planı ile alanın mevcut yapısının tamamen değiştirilmesi öngörülmüştür. 

Cumhuriyet sonrası mevcut hükümet binası önünden başlayan ana bir aks 

planlanmıştır. Bu alanı da doğu-batı aksında kesen ana cadde üzerinde alanın 

kuzeyinde bir meydan planlanmıştır. Bu caddeyi kesen sokaklar ızgara sisteme göre 

hazırlanmış ve planlanan meydana eski mevcut dokudan da gelen ışınsal bir aks da 

düşünülmüştür. İmar planında yolların önemine göre genişlikleri düzenlenmiş ve 

planlanmıştır. 

Kadastral haritalarda ise yine ikili doku düzeninin okunduğu bir kadastro planı 

görülmektedir. Yangından kurtulan alanlar Osmanlı döneminden gelen mevcut 

dokuyu esas alacak şekilde ufak değişiklikler ile aktarılmıştır. Yangından etkilenmiş 

güneydoğu bölgesinde yer alan kısım ise imar planından gelen yol şemasına uygun 

olarak hazırlanmıştır. Yeni imar planı ile düzenlenen alan eski kent dokusu ile 
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birleştirilerek işlenmiştir. Bu nedenle planlı gelişen ızgara doku ile organik dokunun 

birlikte çözümlenmiş olması, çalışma kapsamında ortaya konulan argümana iyi bir 

örnek oluşturmaktadır. 

 

Şekil 5.56 : Ermeniyan-ı Sufla bölgesinin 1914 tarihli mevcut durumu (Aydın, 2018). 

Osmanlı Dönemini yansıtan Şekil 5.56 ile ifade edilen 1914 tarihli harita üzerinden 

inceleme yapıldığında, seçilen Ermeni mahallesinde organik yapının hakim olduğu 

ve kentin çeperinde yer alması nedeni ile alanda büyük açık alanların bulunduğu 

görülmektedir. Ermeni halkın yaşadığı bir mahalle olması nedeniyle mahalle içinde 

kendilerine ait bir mezarlık alanı ve kiliseleri de yer almaktadır. Mezarlık alanı 

bölgenin büyük alanlarından biri iken, kilise de kendine ait meydanı ile 

sınırlandırılmış geniş bir alanı kaplamıştır. Organik dokunun getirdiği, yol 

katmanında işlenmiş açık meydan olarak düşünülebilecek alanlar dokunun içinde yer 

almaktadır. Bunun dışında alanda başka bir kilise ve kuzeyde Malta Karakolu adıyla 

anılan bir karakol yapısı yer almaktadır. Geri kalan alan ise yerleşim dokusunu 

oluşturmaktadır. 
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Şekil 5.57 : Ermeniyan-ı Sufla bölgesine ait yıllara göre kadastral haritaları (Aydın, 
2018). 

Cumhuriyet Dönemi ile kenti terk eden Ermeni halktan geriye kalan mahalleye 

ilişkin Şekil 5.57 ile gösterilen kadastro çalışmalarında, seçilen bölge 7 adet kadastro 

paftasının birleşiminden oluşmaktadır. Bu bölge için düzenlenen ilk harita 1927 

yılında hazırlanmış 18 numaralı paftadır. Daha sonra 1928 ve 1929 yıllarında 

hazırlanan 19 ve 17 numaraları paftalar hazırlanmıştır. Bu alanlar 1914 yılında da 

yerleşimin olduğu organik yapısını koruyan ve çıkmaz sokakları bulunan bir dokuya 

sahiptir. Bölgenin batısına denk gelen ve Cumhuriyet öncesi yerleşimin bittiği tarla 

ve boş arsaların bulunduğu alanın düzenlemesi yapılmıştır. Yıllara göre baktığımızda 

90 numaralı pafta 1942 yılında hazırlanmış ve 1950 yılında da yenileme yapılarak 

pafta üzerine kaydedilmiştir. 90 numaralı paftanın bulunduğu alan yangından 

etkilenen kısım olması sebebi ile yeniden imar düzenlemesi ile ızgara düzende 

dönemin yasal koşullarına uygun kadastro çalışmaları hazırlanmıştır. Aynı paftanın 

batı kısmı yangından kurtulsa da en son hazırlanan pafta içerisinde düzenlenmiş ve 

yeniden düzenlenen alan ile devamlılık sağlamıştır. Yıllar içerisinde hazırlanma 

sürecine baktığımızda, 90 ve 17 numaralı paftaların birleşiminde organik ve düzenli 

yapının oluşturduğu ikili yapı görülmektedir. 1929 ile 1942 yıllarında hazırlanan iki 

paftanın, 13 yıllık düzenlenme sürecinde bu şekilde iki farklı doku oluşturduğu ve 

daha sonraki yıllarda kadastro düzenlemeleri ile bu karışıklığın düzeltildiği 

düşünülmektedir. Ermeniyan-ı Sufla bölgesi için dikkat edilmesi gereken bir diğer 

nokta da, yangından etkilensin ya da etkilenmesin, yerleşimin olduğu kısımlarda 
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öncelikli harita çalışmaları yapılmış olup, kentin dış çeperinde yer alan kısımlar 

kadastro çalışmalarında sona bırakılarak çözümlenmiştir. 

 

Şekil 5.58 : Ermeniyan-ı Sufla bölgesine ait kadastral haritalar (Aydın, 2018). 

Orijinal kadastro paftaların birleştirilmesi ile alanın ilk kadastro çalışması Şekil 5.58 

ile incelenebilmektedir. Bu paftalarda diğer tüm paftalardaki gibi siyah renkli kalem 

ile yapılan çizimler ilk yapılan çizim olarak kabul edilmiştir. Revizyon çalışması 

olarak orijinal paftaların üzerine farklı renkteki kalemlerle yapılan çizimler, 

taramalar ve kurşun kalem ile yapılan çizim ile yazılar analizler için yok 

sayılmışlardır. Daha sonra yapılan tevhit ve ifraz işlemleri ile ada ve parsel 

numaraları ve düzenlemeleri değiştirilmiştir. Ancak üzerinde tablosu bulunan 

paftalardan da ilk düzenlenme bilgileri tespit edilebildiğinden bu şekilde işlenerek 

analizlere altlık oluşturulmuştur. Bazı yapı adalarının iptali ya da farklılaşmaları söz 

konusu olduğundan tüm müdahalelerin hangi yıllarda yapıldığı bilgisi kesin 

olmaması ve yapılan tez çalışmasının asıl amacının Cumhuriyet sonrası dönemde 

yapılan ilk kentsel müdahaleler olması nedeni ile bu şekilde işlenmişlerdir. Kadastro 

paftalarının üzerine, eğimin kente etkisini sorgulamak ve paftaların hazırlanmasının 

yangın sınırı ile olan ilgisini araştırmak için eşyükselti eğrileri ve yangın sınırı 

eklenmiştir. Çizimlerde yapı çizgilerinden faydalanılmış ve yapı analizleri 

oluşturulmuştur. Yeni düzenleme yapılan alanlarda yapılaşmanın olmadığı, eski 

mevcut dokunun bulunduğu alanda ise yoğun yapılaşmaların olduğu görülmektedir. 

İncelemede 1914 tarihli haritadan gelen Ermeni Mezarlığı ve kilise yapısının 

bulunduğu geniş arsalarda, ilk kadastro çalışmalarına göre yapılar korunmasa da 
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alanlar boş bırakılarak yapı parsellerinin korunduğu görülmüştür. Ancak pafta 

üzerindeki incelemelerde bu alanların üzerinde sonraki yıllarda parselasyon 

çalışmaları kapsamında kurşun kalem ile yapılan çizimler ile parsel düzenlemeleri 

yapıldığı görülmüştür. Bölgenin doğusunda ve kuzeyinde yer alan kıyı kısımlar ise 

parselasyonlarda yerleşime dahil edilmemiş ve parsel ölçeği açısından daha büyük 

parsellere ayrılmıştır. Bu bölgenin çalışmasından anlaşıldığı üzere kentin kıyısında 

yer alan Gayrimüslim mahallesinin Cumhuriyet dönemi ile yapılan imar 

çalışmalarında Gayrimüslimlere ait olan anıtsal yapılar parsel olarak korunmuş, 

ancak yapıların izleri işlenmemiştir. Ayrıca imar anlayışı olarak kentin çeperlerinde 

yer alan alanlar için parsel çalışmaları yapılarak bölünmüş ancak kent sınırını aşan 

alanlar için yerleşim ölçeğinde ada ve parsel düzenlemesi yapılmadığı görülmüştür. 

 

Şekil 5.59 : Ermeniyan-ı Sufla bölgesinin yapı analizi (Aydın, 2018). 

Kadastral haritalardan elde edilen Eski Ermeni Mahallesinin yapısal analizi Şekil 

5.59 üzerinden incelendiğinde yangın sınırı dikkate alındığında alanın imar 

düzenlenmesi ile oluşturulan parselasyon düzenine göre işlendiği ve henüz 

yapılaşmanın olmadığı görülmektedir. Yangın sonrası yeniden parselasyonu 

hazırlanan alanda kilise olarak görülen kütlenin de yine ada düzenlemesi içinde diğer 

parsellere kıyasla alanının korunduğu görülmüştür. Yangın sınırının dışında kalan 

alanında yeni düzen parselasyonunun yapıldığı organik doku ile arada geçiş alanı 

gibi bir düzenlemenin yapıldığı görülmektedir. Yangından etkilenmeyen alanlara dair 

yapı izlerine baktığımızda yerleşim dokusu içerisinde kalan alanlarda yapı izlerinin 

korunduğu görülmektedir. Hanelerin oturduğu alanlar parsel düzenlemesi ile 
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belirtilmiştir. Bu şekilde hanelerin parsel içinde nasıl konumlandığı konusunda bilgi 

sahibi olabilmekteyiz. Bölgede, daha önceki bölgelerde de gözlemlendiği gibi daha 

çok arka bahçeli, müştemilatlı, iki ayrı ana kütleli vb. gibi çeşitli yapı izi tipolojileri 

gözlemlenebilirken, özellikle daha küçük parsellerde parselinin tamamına oturan 

kütlelerin de yer aldığı görülmektedir. 

 

Şekil 5.60 : Ermeniyen-ı Sufla bölgesinin işlev analizi (Aydın, 2018). 

Yapı analizinin ardından seçilen bölgeye denk gelen kadastral paftalardaki 

bilgilerden elde edilen cins tablolarından yapılan Şekil 5.60’daki çalışmada, alanın 

doğusuna dair verilerin yer almadığı görülmektedir. Geri kalan alanlara ilişkin 

işlevlere baktığımızda Ermeni Mezarlığının korunduğu ve Hristiyan Mezarlığı olarak 

kayıtlara geçirildiği görülmektedir. Osmanlı Dönemi öncesine dair izlerden kilise 

alanı da yine kayıtlara kilise olarak aynen aktarılmıştır. Bu şekilde Cumhuriyet 

sonrası imar müdahalelerinin gerçekleştirilmesinde etnik farklılıkların etkisinin 

sorgulanmasında örnek olan bu alanda, Gayrimüslimlere ait taşınmazlarda kadastral 

çalışmaların yapıldığı bu ilk yıllarda özellikle dini yapı, mezarlık gibi alanların 

korunduğu ve imar düzenlemesi ile yeni fonksiyonlar özellikle getirilmediği 

görülmektedir. Cumhuriyet sonrası döneme ait anlayışta Manisa özelinde yangın ile 

zarar görmeyen alanların fonksiyonları daha önce nasıl ise kayıtlara aynen 

geçirilmiştir. Bunların dışında alanın çoğunluğunun hane olarak kayıt altına alındığı 

ve alanın batısına, kentin kıyılarına doğru arsa ve tarla gibi fonksiyonların arttığı 

görülmektedir. Bunun dışında dam, dükkân, çeşme, fırın gibi yerleşim dokusunun 

yaşayan bir mahalle olgusunu arttırıcı fonksiyonlar da alanda bulunmaktadır. Kentin 
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kuzeybatı kontrolü için kurulduğu düşünülen Karakol yapısı da seçilen alanda yer 

almaktadır. 

 

Şekil 5.61 : Ermeniyen-ı Sufla bölgesinin mülkiyet analizi (Aydın, 2018). 

Bölgenin yangın geçirmiş kısımları ile yangından kurtulan alanları kadastral paftalar 

ile açık bir şekilde okunmaktadır. Mülkiyet bilgileri açısından Şekil 5.61 ile 

incelendiğinde, Ermeni halkın yaşadığı bilinen alanın neredeyse tamamının Hazine 

mülkiyetine geçtiği görülmektedir. Mezarlık, kilise gibi Gayrimüslim kullanımında 

olan alanlar dahil olmak üzere hepsi hazine mülkiyetinde geçirilmiştir. Ermeni 

nüfusun kenti terk etmesi ile boşalan hanelerin inisiyatifi de devlete geçmiş ve imar 

düzenlemesi ile yapılaşma kararı ya da mübadele ile gelen nüfusun yerleştirilmesi 

gibi kararlar alınması devletin kontrolünde kalmıştır.  

Yangın sonrası yapılan düzenlemelerde şehirden giden nüfusun ardından hazineye 

geçen ve kullanıcısı kalmayan bu boş alanların kadastro düzenlemelerinde plana göre 

gelişmeyerek eski mevcut durumunun korunmasında, boşalan yapıların 

kullanılabilecek durumda olmasının ve zamanın ekonomik şartlarının etkisi olduğu 

düşünülmektedir. Ancak yangından kurtulan kilise gibi kütleler Cumhuriyet sonrası 

ilk yıllar içerisinde korunmasına rağmen günümüzde yok olmuştur. Bunun nedeni; 

yıllarca boş kalan bu yapıların fiziki koşullarını iyileştirecek bakım ve onarım 

çalışmalarının yapılamamış olmasıdır. 
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5.2.5 Mamuret-ül Hamidiye 

Osmanlının geç dönemlerinde toprak kaybetmesi sonucu yaşanan göçlerin etkisi ile 

göçmenlerin yerleştirilmesi için döneminin yasal düzenlemeleri ile oluşturulmuş bir 

yerleşimdir. Kentin organik dokusundan farklı olarak ızgara düzendedir. Mahallenin 

kentin kıyısında yer almaması ve çevresinde organik bir dokunun bulunması 

nedeniyle alanın hangi sebeple bu şekilde düzenlendiği bilinmemektedir. İstanbul 

gibi kentlerdeki örneklerden yola çıkarak alanın ahşap geleneksel yapı dokusuna 

sahip bölgelerde gerçekleşen yangın ile yok olması sonrasında Osmanlı dönemindeki 

diğer örnekler gibi Ebniye kanunları gereği bu şekilde düzenlendiği 

düşünülmektedir. 

 

Şekil 5.62 : Mamuret-ül Hamidiye bölgesinin doku analizi (Aydın, 2018). 

Osmanlı Dönemi’nde de kentte dokusal özelliği ile farklılaşan ve imar düzenlemesi 

gören alanın yıllar içerisinde gerçekleşen doku değişimi Şekil 5.62 ile izlenmiştir. 

Tez kapsamında Osmanlı döneminde imar düzenlemesi görmüş alan olması ile diğer 

alanlardan farklılaşmaktadır. 1914 tarihli haritaya göre incelendiğinde, 9 yapı adası 

olarak ızgara düzende düzenlenen yerleşim, kentin güneyinde dağ yamacında 

konumlanmıştır. Alanın demografik yapısına bakıldığında, yine kentin çoğunluğunda 

olduğu gibi Gayrimüslim ve Müslüman nüfusun bir arada yaşadığı bir bölge olduğu 

görülmektedir. Çevresi organik doku ile çevrili alanın, göç ile kente gelenler için 

imar düzenlemesi görerek oluşturulduğu düşünülmektedir. 
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Yangından zarar görmeyen Mamuret-ül Hamidiye yerleşiminde imar planına göre 

düzenleme getirilmiş ve ileriki yıllarda bu plana göre düzenleneceği düşünülmüştür. 

İmar planında geçmişten gelen ada formu korunmuş ve ölçüleri değiştirilerek söz 

konusu ızgara dokunun devamlılığına karar verilmiştir. Güneybatıda yer alan organik 

dokudan gelen yol, imar planında korunmuş ve ızgara doku ile bütünleştirilmiştir. 

İmar planı sonrası dönemde yangından zarar görmeyen alanın kadastral haritalarında 

geçmiş dokunun korunduğu ve hatta 1914 tarihinde yapılan düzenlemeye rağmen 

ızgara sistemli 9 yapı adasından oluşan alanın doğu ve batıda kalan 6 adasının 

organik doku içerisinde eriyerek geriye kalan 3 yapı adasının kadastral haritalarda 

işlendiği görülmüştür. Bunun dışında çevresinde yer alan organik doku aynen 

aktarılmıştır.  

Günümüzün hâlihazır haritası üzerinden yapılan incelemede ise alanın dokusunun 

korunduğu ve bir kısmı 1914 haritasında da bulunan, kadastral haritalardan gelen 

izlerin devam ettiği görülmektedir. Alanın 1914 tarihinde düzenleme gören yapı 

adası dokusu kadastral haritalarda düzenlendiği şekilde devam etmiştir. Organik 

dokuya sahip olan adaların bu formu günümüzde de devam etmiş olup, sadece alanın 

doğusunda kalan alan yıllar içerisinde düzenleme görmüştür. Ancak bu kısımdaki 

doku 1923 imar planına göre yapılaşmamış, daha sonraki yıllarda planlanan 

çalışmalara göre oluşmuştur. Süreklilik anlamında kentin korunan kent dokularından 

biri olarak bugünlere kadar gelmektedir. 

 

Şekil 5.63 : Mamuret-ül Hamidiye bölgesinin 1914 tarihli mevcut durumu (Aydın, 
2018). 
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Doku analizinin ardından alanın 1914 tarihli harita üzerinden Şekil 5.63 ile yapılan 

incelemesinde, düzenleme görmüş alanda yerleşim dokusu izlenmekte ve bölgenin 

güneybatısında Arapalanı Camisi yapısının bulunduğu görülmektedir. Alanın 

güneyine doğru eğim artmaktadır ve düzenleme alanı eğimin daha az olduğu alanda 

çözülmüştür. Neden bu alanda düzenleme oluşturulduğu ve alanın daha önce nasıl bir 

dokuya sahip olduğu bilinmemekle birlikte Osmanlı Dönemindeki diğer örnekler 

üzerinden bakıldığında, yerleşimlerde ortaya çıkan yangınlarla açılan alanların 

Ebniye Kanunu’na göre tekrar düzenlendiği görülmüştür. Bu nedenle bu alanda da 

yangın gibi yaşanan bir olayın ardından bu düzenlemenin yapıldığı düşünülmektedir. 

 

Şekil 5.64 : Mamuret-ül Hamidiye bölgesine ait yıllara göre kadastral haritaları 
(Aydın, 2018). 

Osmanlı döneminde imar düzenlemesi görmüş olan Mamuret-ül Hamidiye yerleşimi 

ve çevresinin incelendiği bölgenin 3 adet paftadan oluştuğu Şekil 5.64’te 

görülmektedir. 76 numaralı pafta 1926 yılında hazırlanmış olup, kuzeyde küçük iki 

noktadan alana girmektedir. Ancak alanın esas kısmını oluşturan 11 ve 12 numaralı 

paftalar 1928 yılında hazırlanmış olup, paftaların üzerinde yenileme çalışmaları için 

kayıt edilmiş 1929 ve 1931 tarihleri bulunmaktadır. Yapılan yenileme çalışmaları ile 

birlikte bile, Manisa içerisinde kadastral haritaları hazırlanan ilk alanlardan biridir. 

Seçilen bölgenin yangından etkilenmemiş olması ile dönemdeki hâlihazır durumun 

aynen işlendiği alanlardandır.  
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Şekil 5.65 : Mamuret-ül Hamidiye bölgesine ait kadastral haritalar (Aydın, 2018). 

Cumhuriyet öncesi düzenlenen alan çevresinde organik dokunun hâkim olduğu ve 

alanın yangından etkilenmeyen alan olması sebebi ile yoğun yapı stokunun olduğu 

görülmektedir. Orijinal paftaların üzerine eklenen eşyükselti eğrileri ile alanın dağın 

eteklerinde yer aldığı ve eğimin yükseldiği Şekil 5.65’te görülmektedir. Bölgenin 

eski dokusunun korunduğu ve bu nedenle çoğu parselde yapılaşma izlerinin olduğu 

görülmekte olup, organik doku ile düzenleme gören alanın bir arada olduğu bir 

alandır ama bu düzenlemenin hazırlanma tarihi Osmanlı Döneminin sonlarına 

gelmesi nedeni ile kent dokusu ile uyumu yeni düzenlemeler ile oluşan ikili yapıya 

göre daha uyumlu bir mekân oluşturmaktadır. Bölgeyi incelediğimizde Caminin yer 

aldığı parselin yeri sembol ile belirtilmiştir. Bu şekilde anıtsal yapılar ile yerleşim 

alanları ayrıştırılmıştır. Kadastro paftalarında yer alan mülkiyet bilgileri üzerinden 

anlaşıldığı üzere, Vakıf mülkiyetinde bulunan parsellerin yeşil renkli kalem ile 

işaretlendiği ve diğer parsellerle ayrıldığı görülmüştür. Tez kapsamında temin 

edinilen kadastro paftalarının diğerlerinde olduğu gibi sonradan işaretlendiği kabul 

edilen çizimler yok sayılmış ve ilk çizimlerin sayısallaştırılması yapılmıştır. 

Paftaların üzerinde farklı tekniklerle işaretlemelerin olması karışıklığa neden 

olmaktadır. Bu nedenle kahverengi kalem ile çizilen yapı izleri ve siyah kalem ile 

çizilen parsel izleri üzerinden analizler yapılmıştır. Sonraki yıllar içerisinde yapılan 

ifraz ve tevhit işlemleri de sonradan yapılan düzenlemeleri ifade ettiği kabul edilerek 

yok sayılmıştır.  
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Şekil 5.66 : Mamuret-ül Hamidiye bölgesinin yapı analizi (Aydın, 2018). 

Mamuret-ül Hamidiye bölgesinin kadastral haritaları üzerinden Şekil 5.66 ile 

gösterilen yapısal incelemede, alanın yoğun yerleşime sahip bir mahalle olduğu 

anlaşılmaktadır. Osmanlı Döneminde düzenleme görmüş alanda parselasyon düzeni 

de nizami şartlara uygun olarak düzenlenmiştir. Bunun dışında organik dokuya sahip 

alan korunmuş olup, kadastral haritalarda da aynen işlenmiştir. Alanın 

güneybatısında yer alan büyük parselin Arapalanı Camisi’ne ayrıldığı ve diğer 

alanlarda eğime uygun olarak yerleşen organik yerleşimler görülmektedir. Bölgede 

daha çok ön veya yan bahçeli, müştemilatlı, iki ayrı ana kütleli vb. gibi çeşitli yapı 

izi tipolojileri gözlemlenebilmektedir. 

 

Şekil 5.67 : Mamuret-ül Hamidiye bölgesinin işlev analizi (Aydın, 2018). 
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Kadastral haritalarda var olan tablolar üzerinden elde edilen verilere göre işlev 

analizi yapılmış ve Şekil 5.67 ile gösterilmiştir. Yangından kurtulan kısımlara ilişkin 

daha çok veri bulunması ve bu alanın da yangından kurtulmuş olması nedeni ile 

bölgenin neredeyse tamamı hakkında bilgi edinilebilmektedir. Yerleşimde yoğun 

hane yapılaşmasının bulunduğu, alanın güneyinde bir adet ticari amaçlı dükkân 

yapısının bulunduğu bir parsel ve güneybatısında cami parseli bulunmaktadır. 

Seçilen bölgenin kuzey ve batı sınırlarına dair veriler bulunmadığından alanın o 

kısımları bilinmeyen olarak işaretlenmiş olup, yapı bilgisi işlendiğinde alanın o 

kısımlarında da yoğun yapılaşmanın olduğu görülmüştür. Mamuret-ül Hamidiye 

Mahallesi kentin konut amaçlı yerleşimin yoğun olduğu bir alandır. Yapılaşma da o 

nedenle bu bölgede sık ve fazladır. 

 

Şekil 5.68 : Mamuret-ül Hamidiye bölgesinin mülkiyet analizi (Aydın, 2018). 

1914 haritasında tespit ettiğimiz düzenleme gören mahallenin yangından kurtulmuş 

olması sebebiyle Cumhuriyet sonrası kadastral düzenlemesi de aynen korunmuştur. 

Kadastral haritalardaki izlerden yola çıkarak yoğun yapılaşmanın olduğu, yapıların 

hane vasfında olduğu ve neredeyse tamamının şahıs mülkiyetinde bulunduğu 

görülmektedir. Şahıs mülkiyetleri dışında Cami alanının “Umuma ait”, iki adet 

parselin vakıf, dört adet parselin de hazine mülkiyetinde kayıt altına alındığı Şekil 

5.68’de de görülmektedir. Şahıs mülkiyetlerine baktığımızda Müslüman nüfusa ait 

bilgilerin yer almakta olduğu görülmektedir. 
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5.2.6 Tabakhane  

Yangından kurtulan Tabakhane bölgesi günümüze kadar kent dokusunu koruyan bir 

bölgedir. Spil Dağının eteklerinde yer alan eğimli bir arazide bulunması nedeniyle 

ulaşım açısından kentin diğer alanlarına göre daha zorlu bir alan olup, orta 

yoğunlukta yapılaşmaya sahip ve kentin istenmeyen sektörü olarak nitelendirilen 

dericilik faaliyetinin gerçekleştirildiği bir alandır. Tabakhane bölgesinin ortasından 

geçen ve aynı isimle adlandırılan dere ile bölge ikiye ayrılmıştır. Derenin etrafında 

da dericilik faaliyetleri yürütülmüştür.  

Kentin güneydoğu cephesinde Spil Dağının eteklerinde yer alan ve yüzyıllardır var 

olan bir mahalledir. İsminden de anlaşılacağı üzere dericilikle uğraşan halkın 

yaşadığı, dere kenarında kurulan bu bölgede tabakhaneler bulunmaktadır.   

 

Şekil 5.69 : Tabakhane bölgesinin 1914 tarihli doku analizi (Aydın, 2018). 

Tabakhane bölgesinin kentsel doku gelişiminin irdelendiği tez kapsamında 

faydalanılan kaynaklara göre doku değişimi Şekil 5.69 ile incelenmiştir. 1914 tarihli 

harita üzerinden incelendiğinde derenin çevresinde organik bir doku ile yapılaşmış 

çıkmaz sokakları ve eğimin elverdiği ölçüde gelişen ulaşım dokusu oluşmuştur. 

Dağın eteklerinde, kentin en yüksek noktasında oluşan ve yangından etkilenmeyen 

yerleşimin imar planına göre düzenlenmesinde ise yine derenin her iki tarafını 

birbirine bağlayan ızgara bir doku ve dereyi dik kesen yollar ile yapı adaları yer 

almaktadır. 
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İmar planına istinaden hazırlanan kadastral haritalarda alanda dönemin mevcut 

dokusu, yangından etkilenmeyen diğer alanlar gibi aynen işlenmiştir. Kadastral 

haritalar 1914 haritasındaki dokuya kıyasla incelendiğinde, alanın mevcut dokuyu 

koruyarak aktarıldığı ve kadastral haritaların ölçekli ve mühendislik çalışması olması 

nedeniyle daha ölçülü veriler ile gösterildiği görülmüştür. 

Bölgenin günümüzdeki durumuna baktığımızda ise, aynen korunduğu ve alanda 

parselasyon düzenlemenin yapılmaması nedeniyle eski dokunun bugün de 

geçerliliğini koruduğu anlaşılmaktadır. 

 

Şekil 5.70 : Tabakhane bölgesinin 1914 tarihli mevcut durumu (Aydın, 2018). 

1914 tarihli harita üzerine eşyükselti eğrilerinin eklenmesi ile oluşturulan Şekil 5.70 

ile birlikte alanın seçilen diğer bölgelere kıyasla en yüksek eğime sahip alan olduğu 

görülmektedir. Doğal eleman olarak alana ismini de veren dere ile şekillenen alanın 

kent dokusuna uygun eğimin yön verdiği bir ulaşım dokusu görülmektedir. Ulaşım 

dokusunun dışında kalan alanın yerleşim dokusu olarak işaretlendiği ve alanda 

önemli yapı olarak Sarabat Camisi’nin işlendiği görülmüştür. Dere etrafında yer yer 

geniş açıklıkların oluştuğu görülmüş olup, herhangi bir sınır ile belirlenmeyen bu 

alanlar da yol katmanında gösterilmiştir. 
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Şekil 5.71 : Tabakhane bölgesine ait kadastral haritalar (Aydın, 2018). 

Tez çalışması kapsamında seçilen ve Manisa’nın en eski yerleşimlerinden biri olan 

Tabakhane bölgesi kadastral çalışmalarda 2 adet pafta ile gösterilmektedir. Şekil 

5.71’de seçilen alanın güney kısmı eğimin yükseldiği alan olup, 1926 yılında 

hazırlanmıştır. Diğer paftanın ise 1931 yılında hazırlandığı görülmüş ve böylece 

bölge Manisa için kadastral çalışmaların yapıldığı ilk alanlardan biri olmuştur. 

Tabakhane bölgesi kent sınırında yer alan ve en yüksek noktasındaki mahalledir. 

Kadastro çalışmalarında da 1914 haritasındaki sınır yaklaşık olarak korunmuş ve 

mevcut hali ile sınırlandırılmıştır. Alanın batısı kayalık bölge olarak belirlenmiş ve 

doğusu kent sınırı olduğu için bu şekilde sınırlandırılmıştır. 

 

Şekil 5.72 : Tabakhane bölgesine ait yıllara göre kadastral haritaları (Aydın, 2018). 
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Bölgeye ilişkin Şekil 5.72 ile orijinal kadastro paftaları birleştirilerek analizler için 

altlıklar hazırlanmıştır. Kentin en yüksek noktasında, dağın eteklerinde yer alan 

mahallenin sahip olduğu eğimi daha iyi gösterebilmek için eşyükselti eğrileri 

eklenmiştir. Alanın en yüksek noktası ile en düşük noktası arasında 50 metrelik fark 

görülmekte olup, mahalle böyle bir eğimde yerleşmiştir. 1922 yılındaki yangından 

etkilenmemiş olması nedeni ile yangın sınırı bu alanda bulunmamaktadır. Paftaları 

incelediğimizde sokak ve dere isimlerinin, ada ve parsel numaralarının işlendiği 

görülmektedir. Bunun dışında yapı izleri, bahçe duvar çizgileri gösterilmiştir. Alanda 

bulunan kuyu ve çeşmeler de gösterilmiştir. Ayrıca bölgede yer alan caminin 

oturduğu parsel sembol ile belirtilmiştir. Paftaların yanlarında mülkiyetlere ve 

işlevlere ilişkin tablolarda bilgiler yer almaktadır. Vakıf mülkiyetinde bulunan 

parsellerin üzerlerine sarı kalem ile yıldız sembolü eklendiği ve bu şekilde diğer 

parsellerden ayırt edilmiştir. Bölgeye çok fazla imar müdahalesi yapılmadığı ve 

yapılan müdahalelerin de tevhit-ifraz işlemleri olduğu görülmektedir. Yapı izlerinde 

de ilk yapılan çizimlerin korunduğu, yalnızca sonradan yapılan birkaç yapı 

müdahalesinin eklendiği görülmüştür. Ancak farklı renkle belirtilen bu müdahaleler 

tez çalışması aşamasında kullanılmamıştır. Sadece ilk çizimlerin orijinal olduğu 

kabul edilerek ve parsel büyüklükleri ilk düzenlemelere göre çizilerek 

sayısallaştırılmıştır. Alanın doğusu harita ve kent sınırı olduğu için çizimler o 

kısımda bitirilmiştir. Batı kısım ise kadastro haritalarında kayalık olarak belirtilmiş 

ve boş bırakılmıştır. Organik dokunun hâkim olduğu alan mevcut durumunu 

Cumhuriyet sonrası da koruyarak kayıt altına alınmıştır.  

 

Şekil 5.73 : Tabakhane bölgesinin yapı analizi (Aydın, 2018). 
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Kadastral paftalara göre Şekil 5.73’te gösterilen alana ilişkin yapılan yapı analizinde, 

doğu ve batı yönünde eğimin yükseldiği ve derenin çevresinde nispeten azaldığı 

görülmektedir. Yerleşimin de bu eğimin azaldığı bölgede oluştuğu görülmektedir. 

Kentin dış mahallesi olarak kabul edebileceğimiz Tabakhane bölgesinde yapı 

yoğunluğu da diğer alanlara kıyas ile daha düşük yoğunlukta olduğu görülmektedir. 

Yapı izlerine baktığımızda parselin tamamına oturmayan bahçeli olarak 

belirtebileceğimiz yapı stoku bulunmaktadır.  

 

Şekil 5.74 : Tabakhane bölgesinin işlev analizi (Aydın, 2018). 

Tabakhane bölgesine dair Şekil 5.74’deki haritada ile işlev analizi yapıldığında, 

alanın tamamına dair veri elde edilmiş olup, alanın yoğunluğunun kadastral haritalara 

hane olarak işlendiği ve alanda yapının bulunmadığı alanların ise arsa olarak 

düzenlendiği görülmüştür. Alanın güneydoğusunda yer alan büyük parsellerin bahçe 

ve kuzeydoğusunda da zeytinlik olarak kaydedildiği görülmüştür. Bu bölgede aynı 

zamanda tarımsal aktivitelerin de yoğun olarak yapıldığı gözlemlenmiştir. Alanın 

orta kısmında derenin doğusunda kalan yapıya “Harap yapı” olarak kaydedilmiş 

ancak herhangi bir fonksiyon belirtilmemiştir. İşlev dağılımında diğer alanlara göre 

daha fazla çeşitlilik bulunmakta olup, dam, kuyu, çeşme, dini yapı, dükkân, 

kahvehane gibi işlevler de yer almaktadır. Tabakhane faaliyetlerinin yürütüldüğü 

alan ise bölgenin kuzeyinde konumlanarak ve dere boyunca devam etmektedir. 

Alanın batısında kalan alanın ise, dağın yüksek kısımlarında kaldığı ve yerleşimin 

olmadığı bu kısmın tapu kayıtlarına kayalık olarak işlendiği görülmüştür.  
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Şekil 5.75 : Tabakhane bölgesinin mülkiyet analizi (Aydın, 2018). 

Şekil 5.75 ile mülkiyete ilişkin verilerin de alanın tamamına dair verildiği, alanın orta 

yoğun olarak nitelendirebileceğimiz konut kullanımında kaldığı ve şahıs 

mülkiyetinin yoğun olduğu görülmektedir. Osmanlı döneminde Müslüman halkın 

yoğun yaşadığı bu alanda Cumhuriyet Dönemi sonrasında da Müslüman nüfusun 

yoğun olduğu görülmektedir. Vakıf mülkiyetindeki yapıların dere etrafında 

yoğunlaştığı ve işlev analizinde “harap bina” olarak kaydedilen parsellerin de 

çoğunluğunun vakıf mülkiyetinde olduğu görülmektedir. Vakıf mülkiyetindeki 

taşınmazlar haricinde alanda, arsa işlevli, hazine mülkiyetinde bir taşınmaz, yine arsa 

işlevli,  belediye mülkiyetine kayıtlı bir taşınmaz ve cami işlevli umuma ait olarak 

kayıtlı bir taşınmazın bulunduğu belirlenmiştir. Bir adet parsele ilişkin işlev ve 

mülkiyet bilgisi kayıtlarda yer almamaktadır.  

5.2.7 Çarşı 

Yüzyıllardır kentin ticaretinin en önemli noktası ve farklı zanaatların bir arada 

bulunduğu ve ürünlerinin satıldığı alanıdır. Kentin ticaret merkezi, en işlek 

noktasıdır. 1922 yılında Kışlanın yer aldığı alanın arkasından yangının ikinci olarak 

başladığı noktadır. Yangından çok fazla zarar görerek tamamen yok olan alan tekrar 

düzenlenmiştir. Kentin en önemli noktalarından biri olan Çarşı Bölgesi yangının 

hedef noktalarından biri olmuş olup, yangın ile çok fazla maddi kaybın yaşandığı bir 

alandır. 
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Şekil 5.76 : Çarşı bölgesinin doku analizi (Aydın, 2018). 

Kentin doğusunda yer alan ve kentin istasyon bölgesinden güneye devam eden 

istikamette hükümet konağının güneyinde konumlanmıştır. Arasta bölgesi, bedesten, 

hanlar gibi ticaretin gerçekleştiği alanların bir arada bulunduğu bölgedir. Şekil 5.76 

ile alanın doku analizi irdelenmiştir. 1914 tarihli doku analizini incelediğimizde 

alanın kuzeyinin düzenli bir dokuya sahip olduğu ve hükümet konağının bulunduğu 

alana kadar alanın kuzeydoğusunun daha düzenli bir yapıya sahip olduğu 

görülmektedir. Alanın doğusu ve çarşının yoğunlaştığı güneyde ise organik bir doku 

görülmektedir. Çarşı alanı geleneksel doku ile gelişmiş Anadolu’nun birçok kentinde 

görülen dokuya sahiptir. Bölgenin kuzeybatısında geniş bir açık alanın bulunduğu 

görülmektedir. Osmanlıda Şehzadelik Döneminde sarayın bu alanda konumlandığı 

kaynaklarda geçmektedir. Ancak sarayın konumlandığı sınır tespit edilemediğinden 

gösterilememiştir. Şehzadelik döneminin sona ermesi sonrası geçen yüzyıllar 

içerisinde saray bakımsızlıktan yok olmuş ve alanda dönemin ihtiyaçlarına göre imar 

düzenlemeleri yapılmıştır. İstasyonun kente bağlantı oluşturması ve hükümet 

konağının bu alanda yer bulması gibi kararlar, düzenlemelerin bu bölgede 

yoğunlaştığını göstermektedir. Şekil 5.77’de alanda yer alan Hükümet Konağı ve 

çevresi görülmektedir. 
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Şekil 5.77 : Hükümet Konağı ve çevresi (İBB Atatürk Kitaplığı, 2017). 

İmar planı ile kentin yangından büyük zarar gören, en önemli noktası yeniden 

düzenlenmiştir. 1923 yılında imar planı ile verilen kararlarda özellikle Osmanlı 

döneminin sonlarında verilmiş ana kararlardan olan Hükümet binasının 

konumlandığı yapı adası, eğitim alanı gibi büyük kütlelerin yer aldığı adalar, hanların 

yapı adaları ve istasyondan devam eden ulaşım kararları korunmuştur. Ulaşım 

açısından kente formunu verecek bu aksların genişletilmesi öngörülmüştür. Hükümet 

konağından başlayarak kentin batısına doğru devam edecek ana bir aks önerilmiş, 

ayrıca yine aynı yerde düzenlenen çarşı bölgesi, kuzeydoğu-güneybatı aksında kesen 

bir cadde ile iki bölüme ayrılmıştır. Büyük kütleli yapılar, çarşı ve ana akslarla 

biçimlenen bölgenin dışında kalan alanlar ızgara düzende planlanmıştır. 

İmar planının uygulama aracı olarak kullandığı kadastral haritalarda da imar planının 

izleri görülmektedir. İmar planını esas alan kararlar doğrultusunda Çarşı bölgesi 

oluşturulmuştur. Kadastral haritaları ile imar planı arasında mevcuttan gelen izlerin 

sebep olduğu birkaç farklı düzenleme dışında plana sadık kalınan bir düzenleme 

yapılmıştır. 

Günümüzde ise yaklaşık yüz yıl öncesinde oluşturulan imar planı kararlarının halen 

geçerliliğini koruduğu görülmektedir. Sadece çarşı bölgesinin güneyinde meydan 

çalışması olarak yeni bir düzenleme eklendiği görülmekte ve bunun dışındaki alanlar 

günümüze kadar kent dokusunu koruyarak gelmiştir. 
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Şekil 5.78 : Çarşı bölgesinin 1914 tarihli mevcut durumu (Aydın, 2018). 

1914 tarihli Şekil 5.78 ile oluşturulan harita üzerinden detaylı kent dokusunu 

incelediğimizde Manisa’nın Osmanlı döneminde de önemli yapılaşmaların yoğun 

olduğu görülmektedir. Alanın eski şehzade sarayının bulunduğu alan olması sebebi 

ile anıtsal birçok yapı bu bölgede yerini almıştır. Çarşının da yüzyıllardır bu alanda 

olması nedeniyle, bu bölge kentin hareketli bir cazibe merkezi olarak tanımlanabilir. 

Alanın kuzeyinde daha düzenlenmiş bir yerleşimin yer aldığı görülmekte olup, 

kütlesel yapıların bulunduğu ve düzenli yollar ile bölündüğü görülmektedir. Bölge 

konumlandığı alan itibari ile kentin önemli birçok anıtsal ve kamusal yapısını 

barındırmaktadır. Hükümet konağı, belediye, idadi, kömür ve buğday loncası, 

fabrika, metropolithane gibi dönem açısından daha yakın tarihli yapıların yanı sıra, 

geçmişi yıllara dayanan saray köşkü, saat kulesi, Yeni Han, Kurşunlu Han, bedesten, 

Alaca Hamam, Tahtakale Hamamı, Hatuniye Camisi ve okul ile medresesi, Çeşnigir 

Camisi ve kütüphanesi, Türbe Camisi, Mütesellim Camisi, Yirmiiki Sultanlar 

Türbesi gibi eserler de bölgede yerini almaktadır. Bu kütlelerin dışında kalan alanlar 

yerleşim dokusu olarak belirlenmiştir. Çarşı bölgesi ayrıca, kuzeybatı bölümünden 

Ulu Mezarlığın bir kısmını da içermektedir. Bu alanların dışında sınırları belirlenmiş 

ve meydan fonksiyonunu da tanımlayabileceğimiz alanlar bulunmaktadır. Yollar ise 

organik dokuda düzenlenmiş ve özellikle dağa yakın olan güney cephede kentin daha 

geleneksel organik dokusunu yansıtmaktadır. 
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Şekil 5.79 : Çarşı bölgesine ait yıllara göre kadastral haritaları (Aydın, 2018). 

Seçilen bölgeler arasında en fazla kadastral paftadan oluşan Çarşı Bölgesi toplam 15 

paftanın birleşiminden oluştuğu Şekil 5.79 ile görülmektedir. Parsel büyüklüklerinin 

küçük ve yoğun olması nedeni ile kadastro paftalarında detaylı gösterildiğinden 

çalışma ölçeği olarak daha fazla pafta ile alan gösterilmiştir. Bu nedenle alanın en 

fazla paftanın birleşimi ile gösterilmiştir. 15 paftanın hazırlanış tarihleri de birbirine 

yakındır. Paftaların hepsi 1936-1937 yıllarında hazırlanmışlardır ve yeniden 

düzenleme ihtiyacı görmemişlerdir. Sadece 56 numaralı pafta 1939 yılında 

düzenlenmiş olup, o da yıl bakımından diğer paftaların düzenleme tarihlerinin 

devamı niteliğindedir. Neredeyse tamamı yangın geçiren alan, ticari ve yönetim 

merkezi olarak kentin en önemli noktasıdır. Bu nedenle Cumhuriyet sonrası 

dönemde, yeniden yapılanma sürecinde, karar verilen imar müdahalelerinin ilk 

olarak yapılacağı alandır. 1923 tarihli imar planı esas alınmış ve kadastro 

düzenlemeleri de birebir imar planına uygun hazırlanmıştır. Bu sebeple üzerlerinde 

çok fazla düzenleme işlemi yapılmamış ve uygulamaya hazır olacak şekilde 

düzenlenmişlerdir. 
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Şekil 5.80 : Çarşı bölgesine ait kadastral haritalar (Aydın, 2018). 

Manisa’nın en çok zarar gören ve hedef olarak ilk yangın ve yıkım ile yok edilmek 

istenen alanı olan Çarşı bölgesi, 1922 yılı sonrası tamamı ile yok olmuştur. Yıkıntı 

haline gelen Çarşı ve çevresi aynı zamanda kentin ticari ve yönetim merkezi olması 

sebebi ile Manisa içerisinde en önem verilen alanıdır. Şekil 5.80 ile gösterilen 

kadastro düzenlemelerinin 1936 tarihinde başladığı alan, yeni baştan düzenlenerek 

kente kazandırılmıştır. Çok fazla farklı fonksiyonun iç içe bulunması ve yapılan imar 

faaliyetlerinin izlenebilmesi açısından diğer bölgelere göre daha kapsamlı bir sınır 

seçilmiştir. Bu bölge kentin eğim açısından yükselmeye başladığı ve en kuzeyi ve 

güneyi arasında 30 metreye yakın bir mesafe bulunan bir bölgedir. En alçak kısmı 

kuzeybatıya denk gelirken, en yüksek kısım güneydoğu bölümüdür. Orijinal 

paftaların üzerine eklenen eşyükselti eğrileri ile alanın eğim dağılımı vurgulanmıştır. 

Yangın neredeyse tamamını etkilemiş ve o da yangın sınırı ile gösterilmiştir. Bu 

eklemeler dışında 1926-1950 tarihlerinde hazırlanan kadastro çalışmalarında seçilen 

bölgeyi kapsayan paftaların birleşimini incelediğimizde kadastro çalışmalarında 

kullanılan teknikler ile yapılan çizimleri içermektedir. Üzerinde yapı bulunan 

parseller için yapı sınırı ve yapı sınırının sonlandığı sınırlar, bahçe duvarları 

belirtilmiştir. Parsel köşe noktaları ile ölçülü bir şekilde paftaların sayısallaştırılması 

yapılmıştır. Ayrıca cami fonksiyonunda yer alan yapıların üzerine sembol 

kullanılarak belirtilmiştir. Paftaların üzerinde düzenleme yapılmasına dair sadece 2 

adet paftada bilgi verilmiş ve parsel düzenlemelerinde yapılan tevhit-ifraz işlemleri 

yine aynı paftaların üzerine işlenmiştir. Ancak yapılan bu işlemler tez kapsamında 
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değerlendirilmemiş ve ilk belirlenen ada ve parsel düzenleri kabul edilmiştir. Alanın 

yangından fazlasıyla etkilenmiş olması nedeni ile alanda yapı izi olmayan parsel 

sayısı daha fazla bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda ilk olarak kentin kıyısında yer 

alan yangın sınırının dışındaki alanın çalışmaları yapılmış ve yangından etkilenen 

alanların çalışmalarına ondan sonra başlanmıştır. Bu alan da ikinci etap 

diyebileceğimiz zaman aralığında ilk olarak çalışmaların yapıldığı alandır. Kentin en 

önemli merkezi olması açısından da bir an önce yapılanma için hazırlıklar için altlık 

olarak oluşturulması hedeflenmiştir. 

 

Şekil 5.81 : Çarşı bölgesinin yapı analizi (Aydın, 2018). 

Alanın kadastral haritalar üzerinden yapısal anlamda incelemesi Şekil 5.81 ile 

yapıldığında, parselasyonlarından da anlaşılacağı üzere ticari amaçlı çarşı bölgesinin 

yoğunluğu görülmektedir. Özellikle çarşı bölgesinde küçük parsellerden oluşan 

dokuda tamamen ticari amaçlı dükkânların yer aldığı görülmüştür. Yangın ile zarar 

görmeleri nedeni ile parseller üzerinde yapı çizgileri bulunmamaktadır. Bu alanların 

dışında yangından etkilenmiş alanda olmasına rağmen kütlesel yapılar aynen 

korunmuş ve parselleri ayrılmıştır. 1914 tarihli haritada gösterilen idadi yapısı parsel 

olarak belirtilmişse de yapının gösterimi yapılmamıştır. Alanda kuzeybatı bölümünde 

imar planı düzenlemesi için iki adet büyük arsa ayrılmıştır. Bu alanların dışındaki 

yapılar Osmanlı döneminde de kuzeyde başlayan düzenlemeler ve devamında 

Cumhuriyet sonrasında da belirlenecek fonksiyonlar için kentsel mekânlar 

üretilmektedir. Alandaki sivil yapılara bakıldığında, parsel boyutlarının genel olarak 
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diğer bölgelerden küçük olması nedeniyle yapıların çoğunun parsel bütününe 

oturduğu gözlemlenmiştir. 

 

Şekil 5.82 : Çarşı bölgesinin işlev analizi (Aydın, 2018). 

Alanın oluşturduğu Şekil 5.82’de gösterilen kadastral paftalarda işleve ilişkin 

verilerin bulunmaması nedeni ile alanın büyük çoğunluğu “Bilinmeyen” olarak 

işaretlenmiştir. Ancak kütlesel yapıların fonksiyonları devamlılık gösteren yapıların 

bilgileri tablolarda yer almasa da çalışma kapsamında analize eklenmiştir. Bu alana 

dair yapılacak incelemede çarşı bölgesinin ticari amaçlı dükkân kullanımında olacağı 

parselasyon düzeninden de anlaşılmaktadır. Özellikle imar planı ile oluşturulan 

büyük kentsel mekânların fonksiyonlarının tanımı önem kazanmaktadır. Yapı 

analizinde de bahsedilen kuzeybatı bölümdeki iki büyük parselin biri dükkân, diğeri 

yeşil alan olarak kayıtlara geçmiştir. Kuzeyde dükkân olarak tanımlanan alanda hal 

yapısı yapıldığı ve bu şekilde kente hizmet etmesi hedeflenmiştir. Bunun dışında 

Hükümet Konağının kuzey ve güneyinde büyük yeşil alan vasıflı alanlar bırakılmış 

ve bu şekilde tapu kayıtlarına işlenmiştir. Bu alanların da Cumhuriyet rejimi ile 

kentte oluşturulacak resmi kutlamaların yapılacağı alanları oluşturma ve modern kent 

anlayışının kente fiziksel yansımasının ve otoritenin göstergesi olarak meydanlar ve 

parklar oluşturmak için bırakıldığı düşünülmektedir. Alanın büyük bir kısmının 

yangından zarar görmesi nedeni ile alanın büyük kısmının yapılaşmadığı 

görülmektedir. Yıllar içerisinde yapılaşarak kentin önemli bir hizmet ve ticaret 

merkezi olacağı düşünülerek planlanmıştır. 
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Şekil 5.83 : 1930 tarihli Çarşı görünümü (URL-5). 

Ayrıca Şekil 5.83 ile görülen Çarşı bölgesinin yer aldığı inceleme alanında Osmanlı 

döneminde yanan hükümet konağı yeniden yapılmış olup, Cumhuriyet sonrası 

hükümet binası korunmuş ve meydan bu alana düzenlenmiştir. Kentin yeni merkezi 

bu alanda düzenlenmiş ve yapılan ilk yatırımlar bu alana yapılmıştır. Belediye 

hizmetlerinin incelenmesinde bahsedildiği üzere imar planı kararlarının uygulandığı 

ilk alandır. 

 

Şekil 5.84 : Çarşı bölgesinin mülkiyet analizi (Aydın, 2018). 

Yangının başlatıldığı noktalardan biri de Çarşı bölgesidir. Bu sebeple kentin en çok 

zarar gören alanlarından olan çarşının yeniden düzenlenerek kente kazandırılması 

için öncelik verilmiştir. Kadastral haritaları hazırlanan alanın parselasyonları 



191 
 

düzenlenmiştir ve bu yeni düzenleme alanlarına dair paftalar incelendiğinde işlev 

bilgilerinin verilmediği görülmüş olup, mülkiyete ilişkin bilgiler de Şekil 5.84’de 

görüldüğü üzere yer almamaktadır. Tüm alanda sadece 5 ada için verilen mülkiyet 

analizine baktığımızda şahıs mülkiyetinin yoğun olduğu söylenebilmektedir. Şahıs 

dışında vakıf ve belediye mülkiyetinde kayıtlara girilmiş parseller bulunmaktadır. 

Çarşı bölgesinin genel dağılımına baktığımızda özellikle alanda vakıf mülkiyetinde 

yapıların bulunduğu bilinmektedir. Anıtsal değeri olan büyük kütle yapıların 

mülkiyetleri genellikle Belediye ya da vakıf olarak kayıtlara geçmektedir. Bunun 

dışında alanın ticari fonksiyonu nedeni ile şahıs mülkiyeti bu alanda yoğunlaşmıştır.
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6. SONUÇ  

Manisa kenti yüzyıllar içinde oluşmuş olan zengin kent dokusuna sahip olup, kentte 

Osmanlı döneminde yerleşim İstanbul’dan sonra en büyük vilayeti olan Aydın’a 

bağlı olarak başlamaktadır. Osmanlı döneminde şehzadelerin vali olarak atandığı 

Manisa, İzmir’den sonra vilayetin ikinci büyük yerleşimi olması nedeniyle her zaman 

hareketli bir yapıya sahipti. Tarım açısından geniş topraklara sahip olması, ticaretin 

yoğun olması, demiryolu hattının önemli bir durağı olması, nüfusunun yoğun olması 

ve farklı etnik kökenlere sahip toplumların bir arada yaşaması ile kentteki mekânsal 

dağılım da çeşitlenmiştir. Gayrimüslim ve Müslümanların bir arada yaşadığı tipik bir 

Osmanlı Anadolu kenti olan Manisa, uzun yıllar gelişerek büyümeye devam etmiştir.  

Manisa Osmanlı’nın son dönemlerinde yaşanan işgallerden en fazla etkilenen 

kentlerden biri olmuştur. 1919-1922 yılları arasında devam eden işgal yıllarında 

özellikle Müslüman halk birçok eziyete maruz kalmış ve kent fiziksel anlamda da bu 

durumdan çok etkilenmiştir. Gelişen olaylar, yıkım ve tahrip ile kentin birçok bölgesi 

zarara uğramıştır. Kurtuluş Savaşı ile kurtularak işgal sona ermiştir. İşgal sonrası 5 

Eylül 1922 tarihinde başlayan yangın, üç gün süre ile devam etmiş ve 8 Eylül’de 

kentin kurtulmasıyla da sonlanmıştır. Yangın sonrası geriye yanmış ve yok olmuş bir 

harabe görünümünde kent kalmıştır.  

1922 yılında gerçekleşen yangın, Manisa İlinin en büyük kırılma noktasıdır. Bu 

yangın ile birlikte kent dokusunun önemli bir kısmı 3 gün içerisinde yok olmuştur. 

Cumhuriyet döneminin başlaması ile yeni bir anlayış ve kalkınma çalışmaları 

başlatılmış, modernleşme projesi için ilk uygulamalar, işgale uğramış ve dokusunun 

tamamı yok olmuş batı kentlerinin imar planlarının yapımı ile başlamıştır. Modernist 

kent anlayışının mekânsal yansıması olarak kentlerde yeni imar planları ile kentlerin 

değişim/dönüşümü hedeflenmiştir. 

Öncelikle yangın hasar tespitleri yapılmış ve plan çalışmalarına başlanmıştır. 

Mühendis Selahattin, Ziya ve Ziya Akif Beylerin kurmuş oldukları “Türk İmar ve 

İnşaat Şirketi” tarafından hazırlanan Manisa İmar Planı, 21.07.1923 tarihinde 

onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında kentlerin imar planları 
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genellikle yabancı mimarlar tarafından hazırlanmaktaydı. Manisa’nın imar planı ise, 

Türk mühendisler tarafından hazırlanmış imar planlarına bir örnektir. 9 ay gibi kısa 

bir süre içerisinde tamamlanan imar planı, Anadolu kentleri arasında yapılan ilk imar 

planı olarak kabul edilmektedir.  

Cumhuriyet öncesi ve sonrası döneme ait Anadolu kent planları üzerinden yapılacak 

okumalarda ekonomik gelişmeler, göç, savaş etkileri, ulaşım kararları gibi 

değişkenler ile şekillenen kent dokularından farklı olarak Manisa için en önemli 

etkenin yangın olduğu gözlenmektedir. 1922 tarihinde gerçekleşen işgal sonrası 

çıkarılan yangının kente etkisi sebebi ile tez kapsamında da Manisa’nın kent dokusu 

üzerindeki sürekliliği yangın öncesi ve sonrası dönem açısından irdelenmiştir. 

Tez çalışması, Manisa’nın yüzyıllardır süre gelen kent dokusunun Osmanlı 

döneminin sonlarında ve Cumhuriyet döneminin başlarında anonim olarak gelişen 

kent dokusunun yaşamış olduğu tarihi süreçlerin kent mekânında yaşanan fiziksel 

dönüşümünde, işgalin ve değişen yönetim biçiminin ve dönemler açısından 

planlamaya ait yasal düzenlemelerin etkileri, farklı yönetim biçimlerinde ortaya 

çıkan kent fonksiyonlarının neler olduğu, yaşanan işgal sonrası kent dokusunun 

sürekliliğinin korunup korunmadığı ve eski kent dokusunun nasıl olduğu sorularına 

yanıt aramıştır. Araştırma sorularına yanıt ararken farklı kartografik kaynaklar 

üzerinde morfolojik açıdan yapılan analizlerden faydalanılmıştır. 

Çalışmanın ilk etabında, geç Osmanlı Dönemi olarak kabul edilen 1800’lü yıllardan 

başlayarak 1922 yılında işgalin sonuna kadarki süreç içerisinde Manisa’nın kent 

dokusu irdelenmiştir. Tez çalışmasında sürekliliği incelemeye veri oluşturmak için 

Manisa Kazası ve Manisa kentine dair nüfus bilgileri, dönem aralığında yürürlükte 

olan imara ilişkin yasal düzenlemeler, en küçük kent birimi olarak mahalle bilgileri 

ve son olarak Manisa’nın geçirmiş olduğu imar hareketleri farklı literatür 

kaynaklarından araştırılmıştır. 

Üçüncü bölümde, 1919 yılında başlayarak 3 yıl süren işgal ve sonrasında Manisa’nın 

kent bütününü etkileyen yangın süreci ile birlikte yaşanan kayıplara ilişkin 

araştırmalar yapılmıştır. Çalışmanın bu kısmı farklı disiplinlerin araştırma konusu 

olması nedeniyle süreç özetlenerek anlatılmaya çalışılmış olup, bu olayın kentin 

mekânsal dönüşümünde en önemli kırılma noktası olması ve tüm sürecin en büyük 

faktörü olması nedeniyle yaşanmış gelişmelere farklı tarih kaynaklarından 

faydalanılarak değinilmiştir.  
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Dördüncü bölümde, Cumhuriyet Dönemi ile yeni bir başlangıç yaşayan ülkenin 

kalkınma hareketleri içerisinde Manisa’nın kent dokusunun geçmiş dönem ile 

kıyaslamasının yapılabilmesi için kent nüfus bilgileri, yeni yönetimle birlikte imara 

ilişkin getirilen yasal düzenlemeler, mahalle yapılarındaki değişimler ve kayıp kent 

dokusunu oluşturmaya yönelik gerçekleştirilen imar hareketleri kaynaklardan 

edinilen bilgiler üzerinden incelenmiştir. 

Beşinci bölümde ise, diğer bölümlerde ayrıntılarına değinilen veriler ışığında çalışma 

kapsamında elde edilen 1914 tarihli Manisa kent haritası, 1923 tarihli imar planı, 

1926-1950 tarihlerinde düzenlenen kadastral haritaları ve kentsel doku sürekliliğini 

irdelemek üzere güncel hâlihazır harita üzerinden morfolojik yaklaşımlarla süreklilik 

ve değişim süreçlerinin incelemeleri yapılmıştır. Manisa’nın kent bütünü üzerinden 

yapılan analizler sonrasında detaylı incelemeler yapabilmek için farklı özellikleri ile 

öne çıkan kentin tümüne dair çıkarımlar yapabileceğimiz noktalarından yedi bölge 

seçilmiştir. Bu bölgeler özelinde tüm kartografik haritalar ile Cumhuriyet döneminin 

ilk kadastral haritaları üzerinde bulunan verilerden faydalanılarak parsel ölçeğinde 

işlev, mülkiyet, yapı gibi morfolojik analizler ile araştırma sorularına yanıtlar 

aranarak çıkarımlarda bulunulmuştur. 

Tez çalışmasının araştırma soruları, ana araştırma konularında sorgulanan hususları 

açıklamak üzere ulaşılan sonuç bulgular ve çıkarımlar beşinci bölüm altında detaylı 

incelenmiştir.   

Osmanlı döneminde var olan kent dokusu 1914 tarihli harita üzerinden 

incelendiğinde, organik dokunun hâkim olduğu kentte kısmi düzenleme görmüş 

alanların bulunduğu ve bu alanların Ebniye kanunlarına göre düzenlendiği tespit 

edilmiştir. Askeri kışlanın bulunduğu alanın kentin en önemli meydanı olduğu ancak 

daha önce yangınla yok olmuş hükümet binasının kentin çarşı bölgesi ve istasyon 

bölgesinin arasında bir alanda yeniden yapılması o dönemlerde de Batılılaşma 

yaklaşımı kapsamında kentin yeni meydan oluşumunun Cumhuriyetten önce 

başladığı görülmüştür. Hükümet binasının yapıldığı yeni alanın çevresi aynı zamanda 

diğer kamu yapılarının da yoğunlaştığı alandır. Belediye binası ve gazinosu, idadi, 

Türk Ocağı gibi yapılar yeni hükümet binası çevresinde düzenlenmiştir. Kentin 

demografik yapısı farklı grupları içermesinden dolayı kentte yapı düzenlenmelerinde 

de çeşitlilik bulunmaktadır. Yahudi, Rum, Ermeni ve Müslüman çoğunluğun bir 

arada yaşadığı kentte her etnik kökene ait metropolithane, kilise, havra, cami gibi 
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yapıların bulunduğu görülmektedir. Kentin ekonomik gelişimini gösteren fabrika 

alanlarının, üretimin nakledilmesinde kolaylık olması açısından demiryoluna yakın 

alanda düzenlenmiştir. Demiryolunun kente sağladığı katkılar önemli olmakla 

beraber döneminin en hızlı ulaşım aracı olması kenti her anlamda geliştirmiştir. 

Cumhuriyet öncesi dönem açısından incelediğimizde Manisa’nın organik yapıya 

sahip olduğu ve Batılılaşmanın getirdiği gerek imar düzenlemeleri, gerek yeni kamu 

yapılarının oluşması neticesinde kentin yenileşmesinin yasal düzenlemeler 

çerçevesinde başladığı tespit edilmiştir. 

1922 tarihli yangın ile kent dokusunun büyük bir kısmı yok olmuş, kent yeniden 

yapılaşma sürecine girmiştir. Cumhuriyet döneminin ilk icraatlarından biri olarak 

Manisa için imar planı hazırlanmıştır. Yapılan imar planı yok olan ve nüfusunun 

çoğunu kaybeden kentin yeniden düzenlenmesini amaçlamaktadır. Yapı adası ve 

ulaşım akslarının düzenlenmesini öncelikli gören planın genel anlayışı anıtsal 

yapıları koruyarak, bu yapılara açılan geniş bulvar ve caddeler açılması ve mezarlık 

alanlarının kent dışına taşınmasıdır. 1923 tarihli imar planının dönemin yasal 

koşullarına göre hazırlandığı ve imar planını hazırlayan mühendislerin imar planına 

altlık olarak hâlihazır harita ya da eşyükselti eğrileri kullanmamaları planın kentin 

birçok kısmında uygulanamamasına neden olmuştur. Plan kapsamında 

uygulanamayan ışınsal alanların oluşturulduğu ve dağ eteklerinde eğimin 

elvermediği plan kararlarının olduğu tespit edilmiştir. Planın en önemli kararlarından 

biri de yeni bir ulaşım türü olarak tramvay hattı önerilmesidir. Kentin ortasında ring 

şeklinde dönen ve İstasyonun transfer merkezi olarak düzenlendiği bir sistem 

önerilmiştir. Ancak planın yol istikamet planı olarak düzenlenmesi, hiçbir fonksiyon 

için yer seçimi yapılmaması ve yapılaşma koşullarının belirlenmemesi planın zaman 

içerisinde yetersiz kalmasına neden olmuştur. 1940’lı yıllarda Belediye ve Yollar 

Kanununun gerektirdiği hususların yerine getirilebilmesinde mevcut imar planının 

yetersiz kalması ile Manisa kentinde yeni bir imar planı arayışı yaşanmıştır. 1960 

yılına kadar bu arayış devam etmiştir. 

Manisa’nın kent dokusuna dair en detaylı verilerin oluşturulduğu 1926-1950 

tarihlerinde hazırlanan Cumhuriyet döneminin ilk kadastral haritalarından 1922 

tarihli yangın sonrası kentin fiziksel değişimi incelenmiştir. Yangından sonra 

yangının etki alanını gösterir yangın sınırı belirlendiği ve yangından kurtulan 

alanlarda Cumhuriyet öncesi dokunun aynen korunduğu ve yangın geçiren alanın ise 
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1923 tarihli imar planını uygulama aracı olarak kullanarak kadastro çalışmalarının 

gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Gayrimüslim nüfusun tamamına yakınının kenti 

terk etmesi, onlardan geriye kalan alanlarda yeni bir mülkiyet düzenlemesinin 

yapılmasını gerektirmiştir. Boşalan alanların mülkiyetleri hazineye devredilerek, 

yasal düzenlemeler ile devletin imar faaliyetlerini gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 

Yapılan düzenlemelerde Cumhuriyetin modern kent yaklaşımı dışında bir 

etkilemenin olmadığı ve yurdu terk eden Gayrimüslimlere ait yapılara ya da 

mahallelere özel bir düzenleme getirilmediği görülmüştür. Kent bütününde imar 

planından gelen ana kararların devam ettirildiği, kentin içinde parçalar halinde 

bulunan Hristiyan, Yahudi ve Müslüman mezarlıklarının oluşturulan şehir 

mezarlığına nakillerinin yaptırıldığı görülmüştür. Boşalan mezarlık alanlarına yol, 

konut, eğitim, yeşil alan gibi fonksiyonların verildiği görülmektedir. Gayrimüslim 

nüfusa ait dini yapıların çoğunun yangın ile yok olduğu ve bulundukları alanlara ise 

Cumhuriyet sonrası ilk düzenlemelerde birçoğuna yine aynı fonksiyonların verildiği 

veya imar düzenlemelerinde yol ve yerleşim dokusuna dahil olduğu tespit edilmiştir. 

1926-1950 yıllarına ait kadastral haritalar üzerinden yapılan çalışmalar kent 

genelinde ada bazında yapılmış olup, kentin bütününü oluşturacak yangında zarar 

gören, yangından kurtulan ve kısmen kurtulan alanlardan ve farklı özelliklere sahip 

yedi adet bölge seçilmiştir. Seçilen bölgelerde parsel bazında oluşturulan tipoloji 

sırasına göre doku farklılaşmaları izlenerek kentin sürekliliği incelenmiş ve tespitler 

yapılmıştır. Kentin en önemli ulaşım merkezi olan İstasyon bölgesinin 1914 yılında 

sahip olduğu geniş alanların, 1923 planıyla düzenlendiği ve yangın sonrası planda 

öngörülen düzenlemelerin büyük kısmının uygulandığı belirlenmiştir. Kentin 

merkezi ile istasyonu bağlayan caddeler kentin önemli kamusal alanlarının yer aldığı 

ve Cumhuriyetin modern kent kavramını en iyi okunabildiği bölgelerden biridir. 

Manisa’nın Osmanlı döneminde yüzyıllar boyunca en büyük mezarlığını oluşturan 

Ulu Mezarlık bölgesi ve sahip olduğu organik dokunun 1923 imar planındaki 

mezarlık alanlarının şehrin dışındaki alana taşınma kararı ile ızgara sistem olarak 

yeni düzende planlanmış ve ilerleyen yıllarda fonksiyonu ve kent örüntüsü değişen 

şehrin önemli bir yeşil alanı ve ana ulaşım aksı olarak şekillenmiştir. Yangın sonrası 

kurtarılan alanın aynen korunması ve yangında yok olan alanın düzenleme görmesi 

ile oluşan karma dokunun dönemsel değişiminin gözlenebildiği ve Cumhuriyet ile 

gelen imar kararlarının sürekliliğini koruduğu tespit edilmiştir. 
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Geç Osmanlı döneminde kentin önemli bir merkezi olan kışla bölgesi, yangın sonrası 

ızgara düzende planlanırken, plan kararlarının bir kısmının uygulandığı ancak halen 

1914 yılından kalan bir dokunun sürekliliğini koruduğu görülmüştür. Cumhuriyet 

öncesi dönemden gelen hiçbir fonksiyon korunmamış olup, askeri alan, adliye, 

hapishane gibi alanların kentin farklı yerlerine taşınması ile konut yoğunluklu olarak 

düzenlenmiş ve yine kentin önemli bir aksı olan İzmir Caddesi’nin de açılması ile 

bölünen kışla arsasının yerine okul yapılarak yeniden işlevlendirilmiştir. Bu 

kararların belirlenmesinde Osmanlı döneminin izlerinin yok edilmesinin ya da yeni 

merkez seçimi ile kentin yeniden düzenlenmesinin etkileri olabileceği gibi, Osmanlı 

döneminin sonlarında alanda çıkmış birkaç yangın ile yok olmuş eski hükümet 

binasının şuan mevcut yerine daha o dönemde taşınmış olması zaten Batılılaşma 

anlayışının o dönemlerde başladığını da göstermektedir. 

Cumhuriyet öncesi Ermeni halkın yaşadığı mahalle olan Ermeniyan-ı Sufla’da, 1923 

imar planı ile yapılan düzenlemelerin özellikle yangından etkilenmeyen alanda 

uygulanmamış ve planının bu bölgede etkili olmayarak kent dokusu sürekliliğini 

korumuştur. Farklı bir etnik kökene ait bölge olmasının kente yapılan imar 

müdahalelerinde etkisi olmadığı ve Ermeni nüfusun kullanımına ait alanlarda 

Ermenilerin kenti terk etmesi ile kullanıcısı olmayan alanların zamanla yeni 

düzenlemelerle kente dahil edildiği tespit edilmiştir. 

Göçmenler için oluşturulan ve Osmanlı döneminde düzenleme gören Mamuret-ül 

Hamidiye bölgesi, 1923 imar planında da düzenleme alanı genişletilerek korunmuş 

olup, kadastral haritaların hazırlandığı yıllarda kısmen korunmuş, günümüzde ise 

kadastral haritaların hazırlandığı yıllardaki örüntüsüne sahip olduğu analizlerle tespit 

edilmiştir.  

Kent içindeki dericilik sektörünün yoğun olduğu dağ eteklerinde kurulmuş en eski 

dokularından biri olan Tabakhane Mahallesi, 1923 imar planının etkili olmadığı 

doğal eğimine uymayan plan kararları hiçbir zaman uygulamaya geçmemiş ve 

günümüze kadar mevcut dokusunu korumuştur.  

Kentin yüzyıllar boyu önemli ticaret ve hizmet faaliyetlerinin gerçekleştiği noktası 

Çarşı alanı yangın ile tamamen yok olmuş ve Cumhuriyet sonrası yapılan imar planı 

ile yeniden düzenleme görmüştür. 1923 yılı imar planı ile geleneksel ticaret 

dokusunu korumuş olan ve ulaşıma ilişkin ana kararlar ile şekillenen bölge, 
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günümüzde de kent dokusunu 1923 imar planına uygun bir şekilde koruyarak 

sürekliliğini korumuştur. 

Seçilen bölgelerde parsel bazında yapılan incelemelerde, yangından kurtulan ve 

uygulama görmeyen kısımlardan kentin yangından önceki dokusu, uygulama gören 

kısımlardan ise 1923 tarihli imar planı ile dönüşen doku takip edilebilmiştir. Bu 

incelemelere ait Şekil 6.1’de yer alan örneklere göre; yangından önce, ada bazında 

gözlenebilen organik dokunun parsel ölçeğinde de gözlendiği, plan sonrası 

düzenleme gören kısımlarda ise parsel dokusunun geometrik bir yapıya sahip olduğu 

ve parsel sınırlarının dik açılı olacak şekilde düzenlendiği, bununla birlikte 

düzenleme gören parsellerde parsel alanlarının, organik dokuda bulunan parsellerle 

benzer büyüklükte olduğu belirlenmiştir. Oluşan yeni parsellerde yapı tipolojisine 

yakından bakıldığında ise; yangın öncesi dokuda bulunan yapılarda olduğu gibi, 

düzenleme gören alanlarda da parsellerin çoğunda bir ana kütle ve bir müştemilat 

yapısının bulunduğu, ana kütlenin çoğunlukla sokağa cepheli olarak, müştemilatların 

ise arka bahçede bulunduğu, düzenleme gören kısımlarda parsel biçimlenişi 

doğrultusunda yapı sınırlarının da geometrik geliştiği görülmüştür. Ayrıca çarşı gibi 

ticaretin yoğunlaştığı bölgelerde, parsel alanlarının konut bölgelerine oranla 

küçüldüğü ve bu bölgelerdeki yapıların çoğunlukla parselin bütününü kapladığı tespit 

edilmiştir. Parsel bazında yapılan incelemelerde düzenleme görmüş ve görmemiş 

kısımların bir arada izlenebildiği bölgelerde, bahsedilen tespitlerin aynı ada 

içerisinde dahi bulunabildiği görülmüştür. 

 

Şekil 6.1 : Kent dokusunun morfolojik değişimi (Aydın, 2018). 
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Farklı boyutlarda yapılan analizler ve karşılaştırmalı irdelenen sonuçlar 

doğrultusunda bu tez çalışması, Manisa kentinin yıllar içinde geçirdiği süreçlerin 

kent dokusuna olan etkilerini, kentin farklı noktalarından seçilen bölgeler ve kent 

bütünü kapsamında farklı boyutlarıyla ile açıklamaktadır. Şekil 6.2 ile kentin farklı 

noktaları üzerinde incelemeler yapılarak alanlardaki değişimler kent bütününde 

irdelenmiştir. 

Kentsel doku anlamında Şekil 6.2’de yapılan mekânsal incelemelerde yıllar 

içerisinde yaşanan kırılmalar, yasal düzenlemeler ve düzenlenen imar planları ile 

şekillenen Manisa’nın bu kadar farklı dokuyu barındırması çeşitlilik kazandırmakla 

birlikte, kentsel anlamda karma bir alanın oluşmasını da sağlamıştır. Tez kapsamında 

kent bütününde yer alan farklı dokular ile Manisa’nın morfolojik analizlerle fiziksel 

değişiminin anlaşılabilmesi için dönemler içerisinde incelenmesinin zorunluluğu ve 

tek bir alan seçilerek geçmişe dönük çalışılmasının ya da morfolojik açıdan 

incelenmesinin Manisa’nın kent bütününü anlatamayacağı ortaya konmuştur. Kentin 

her biriminde kendi içinde farklı değişkenlerinin olması, öncelikle yangının dokuya 

vermiş olduğu etki, yapılan imar planı ile düzenlemenin getirilmesi ve bunun 

uygulamaya çoğu yerde geçememesi, geçtiği noktalarda ise yine kentin doğal 

sürekliliğini yakalaması gibi örneklerle karşılaşılmıştır. Manisa’nın yapısal anlamda 

fiziksel değişiminin incelenebilmesi için yine incelenmek istenen alanın dokusunda 

yaşanan fiziksel değişimlerin öncelikle ortaya çıkarılması ve alanların hangi sebeple 

yok olduğunun ispatlanması gerekmektedir. İmar planının uygulanması aşamasında 

önerilen önemli cadde ve bulvarların açılması ve yeşil alan düzenlemeleri gibi ana 

kararların uygulamaya konulabildiği ama farklı sebeplerle kentin tamamında yapılan 

düzenlemelerin etkili olamamasından dolayı kentin bütününde inceleme yapılması 

gerektiğinden, çalışmanın yapılacağı her alanda detaylı katmanlar halinde geçmişe 

dönük tüm incelemelerinin yapılmasının gerekliliği ortaya konulmuştur. 
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Şekil 6.2 : Tez kapsamında seçilen alanlara ait doku çalışması (Aydın, 2018).
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Manisa kentinin fiziksel dönüşümünde sürekliliğe etki eden unsurları genel olarak 

tanımlamak gerekirse; Manisa kenti içerisinde kentsel mekânın 1922 tarihli yangınını 

geçirip geçirmemesi, planda göz ardı edilen topoğrafya vb. hususları içeren alanda 

yer alıp almaması ve 1923 tarihli imar planında (ana cadde ve bulvar açılması gibi) 

verilen ana kararların denk geldiği alanda bulunup bulunmamasıdır. Belirtilen bu 

etkenler Manisa kentinin mekânsal değişiminde ve sürekliliğini korumasında en 

etkili etkenlerdir. Bunun dışında mekânsal dokuların gelişimini değiştiren daha 

özellikli etkenlerin de bulunduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, Manisa kentine dair 

yapılacak incelemelerde parsel detayında incelemelerin de yapılması kent dokusunun 

değişiminin gözlemlenmesinde faydalı olacaktır. Parsel bazında yapılan 

incelemelerde ise mülkiyetin hazineye geçtiği alanlar üzerinden uygulamaların 

kolaylaştırıldığı görülmüştür. Mülkiyet parsel ölçeğinde yapılan düzenlemelerde öne 

çıktığı ve mülkiyet kentin imar düzenlenmesinde hareket kabiliyeti olarak 

kullanılmış ve 1923 tarihli imar planı ile getirilen kararların uygulanmasında bir araç 

olarak kullanılmıştır. 

Tez çalışması kapsamında, Manisa kentinin değişen/dönüşen fiziksel yapısına ait tüm 

doku elemanlarının sosyo-mekânsal ölçütler çerçevesinde oluşum ve değişim 

süreçleri morfolojik açıdan analiz edilerek, tarihsel süreçteki değişimler ortaya 

çıkarılmıştır. Çalışma, kent morfolojisi, ölçekler arası değişim sürecinin kent dokusu 

üzerindeki etkileri, sosyo-ekonomik, kültürel veya politik değişimlerin 

yansımalarının tanımlanmasını hedeflemektedir. Çalışma kapsamında elde edilen 

sonuçlar, Manisa kentinin planlama ve tasarım politikalarının geliştirilmesi, kent 

bileşenlerinin tanımlanması, kentsel stratejilerin, farklı ölçeklerde yapılacak kentsel 

müdahalelerin ve tasarım ilkelerinin belirlenmesinde önemli bir kaynak 

oluşturmuştur. 

Bu tez çalışması, Manisa’nın oluşmuş anonim kent dokusunun sürekliliğini, değişen 

yönetim biçimi ile yapılan imar planı düzenlemelerinin nasıl etkilediği araştırırken 

farklı disiplinlerde yer alan kuram ve yöntemleri bir araya getiren bir araştırma 

yöntemi geliştirmiştir. Bu yöntem, kentsel mekânlarda yaşanan 

değişim/dönüşümlerin süreklilik bağlamında farklı kartografik haritalar üzerinden 

analiz edilerek sonuçlarını ortaya çıkarmak için geliştirilmeye açıktır. Son olarak, 

çalışma ile fiziksel dokuları etkileyen farklı boyutların ele alınması, yorumlanmasına 

ve gelecekte yapılacak araştırmalara yön göstermesi hedeflenmektedir. 
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