Antik Sardes Kenti

Salihli'nin 10 km. kadar batısında Antik Sardes (Sard) şehrinin harabeleri bulunmaktadır. Sard
şehri Lidya Krallığı'nın idari ve dini merkezi idi. Antik Sard harabeleri Bozdağlardan inen Sard
Deresi'nin Gediz Depresyonuna açıldığı yerde (şimdiki Ankara-İzmir karayolundan biraz içeride
adeta saklanmış bir konumda) bulunmaktadır. Bizans dönemine ait yeni dönem Sard şehri
harabeleri ise Ankara-İzmir karayolunun hemen kuzeyinde (yol kenarında) yer almaktadır. Antik
Sardes, Lidya Devletinin başkenti durumunda olup, ilk altın paranın yapıldığı bir yerdir. Ünlü
hükümdar Krezüs (veya Kharun)'ün hazinesi burada bulunmaktaydı. Bozdağlar'ın altın madeni
yönünden önemli bir saha oluşu ve buradan akan Sard Deresi'nin beraberinde altın cevheri
taşıması şehrin burada kurulmasına yol açmıştır. Ayrıca yol güzergahından biraz içeride,
savunması kolay, korunaklı ve yüksekçe bir yerde bulunan Sardes, depresyon tabanındaki
bataklıklardan dolayısıyla sıtmadan da uzak bulunuyordu.
Lidyalılardan sonra MÖ.6.yüzyılda Perslerin (Eski İranlıların) eline geçen şehir, Roma-Bizans
döneminde de bu yörenin dini ve idari merkezliğini yapmıştır. Özellikle Bizans döneminde
anayol güzergahı üzerinde kendisine yer bulan Yeni Sardes kenti Osmanlılar zamanında önemini
yitirerek köhneleşmiş, iç kısımdaki Antik Sardes şehri ise, depremlerin de etkisiyle harabe haline
gelmiştir. Günümüzde her iki yerleşme de kültür turizmi yönünden yerli ve yabancı turistlerin
ilgisini çeken yerlerdir. Antik Sardes şehri, Antik Çağda önemli bir işlevi olan Kral Yolu üzerinde
bulunuyordu. O zaman kıyıda yer alan Efes, Milet gibi limanları İran’daki Sus şehrine bağlayan
bu yol Sardes'ten geçiyordu. Bu yerleşme İlk Çağ Egesi'nin en eski ve en ileri dokuma
merkeziydi. Burada keten kumaşlar, balık ağları, döşemecilikte kullanılan altın işlemeli kumaşlar
ve halı imal ediliyordu.

Salihli Ovası'nın kuzeyinde Dibek Dağı'nın güneydoğu eteğinde yer
alan Adala, idari yönden belde statüsünde bir yerleşme olup, Salihli
ilçesi sınırları dahilinde bulunmaktadır. Demirköprü Barajının önünde
yer alan bu yerleşme 2156 nüfuslu küçük bir kasabadır. Demirköprü
Barajı coğrafi bölüm olarak İç Ege Bölgesi içerisinde kalmakla birlikte,
fonksiyonu itibariyle Gediz Depresyonunu yakından ilgilendirmektedir.
1960 yılında, Adala’nın kuzeydoğusunda Gediz Irmağı üzerinde yapımı
tamamlanan Demirköprü Barajı, Gediz'in hem taşkınlarını önledi, hem
de yaz aylarında Gediz depresyonundaki tarım alanlarını sulamış oldu.
Salihli Ovası batıda Ahmetli kasabası kuzeyinde genişleyerek
Marmara Gölü'nü de içine almakta ve Çal Dağında sona ermektedir.
10081 nüfuslu bir kasaba olan Ahmetli aynı zamanda Manisa iline bağlı
bir ilçe merkezidir. Afyon-İzmir demiryolu üzerinde yer alan bu yerleşme
bir istasyon özelliğine ship olup, Ankara-İzmir asfaltından biraz içeride
yer almaktadır.

Antik Çağdaki adı Koloe olan Marmara Gölü, Gölmarmara kasabasının (9700)
güneyinde Çal Dağı ile Dibek Dağı arasındaki çöküntü alanında 34 km2 yüzölçüme
sahip sığ bir göldür. Sazlarla kaplı olan bu göl Gediz Irmağı ile Gördes Çayı'nın taşkın
sularının biriktiği bir alandır. 1934 yılında Karataş (Adala) ile Marmara Gölü arasına
yapılan 22 km. uzunluğundaki bir kanal ile Gediz'in taşkın suları göle akıtılmaya
başlandı. 1949 yılında yapılan bir regülatör ve kanal ile Marmara Gölü'nde biriken sular
yazın tekrar Gediz Irmağına veriliyordu. Demirköprü Barajının yapılmasıyla birlikte
Gediz'in taşkın sorunu büyük ölçüde engellendiği için, şimdi Marmara Gölü'ne daha az
miktarda su verilmektedir.
Salihli Ovası'nın batısında, kuzeyden Çal Dağı, güneyden Bozdağlar batıdan Manisa
Dağı ile çevrelenmiş Turgutlu Ovası yer alır. Bu ovanın başlıca yerleşim merkezi eski
adı Kasaba olan Turgutlu şehridir. Batıdaki Kemalpaşa Ovası'na gelmeden
depresyonun güney kenarında, demir ve karayolu güzergahında yer alan Turgutlu,
Osmanlılar zamanında gelişmeye başlamış ve Cumhuriyet döneminde gelişmesini
sürdürmüştür. Hem tarım hem sanayide önemli bir yere sahip olan Turgutlu, şimdilerde
122383 nüfuslu bir şehirdir. Kanalet, tuğla, kiremit, çırçır, zeytinyağı, konserve ve
elektrik borusu üreten fabrikalar sayesinde çehresi değişmiştir. Başlıca tarım
ürünleri, üzüm, buğday, çiğit, pamuk, tütün, arpa, mısır, zeytin ve susamdır. Sebze
ve meyve (özellikle şeftali) yetiştiriciliği gelişmiştir.

II- MANİSA DAĞI-YAMANLAR DAĞI
Kuzeyden Manisa Ovası ve Menemen Boğazı, güneyden Kemalpaşa
Ovası ve Nif Dağı (Bozdağların batı kesimi ) ile sınırlandırılan ManisaYamanlar Dağı, böbrek şeklinde bir dağdır. Kretase yaşlı kalker-marn ve
andezitlerden oluşan bu dağ çok yerinden faylarla parçalanmış
durumdadır. Doğu ve güney etekleri neojen dolgularla örtülüdür.

Akhisar-Saruhanlı-Manisa istikametinden gelen karayolunun yararlandığı Sabuncu Beli
tarafından ikiye bölünen dağın doğudaki yüksek kesimine Manisa (Spil) Dağı (1517
m.), batıdaki üzeri çok yerde andezitlerle kaplı alçak kesimine ise Yamanlar Dağı
(1075m.) denir. Alt kısımları maki, yukarılara doğru karaçamlarla örtülü olan bu dağın
üst kısmı düz olup yaylak halindedir.

Milli park alanı halindeki Manisa Dağı (Spil Dağı)

MANİSA OVASI
Manisa Dağı'nın kuzeyinde, Kumçayı Oluğu'nun güney kesimini
oluşturan Saruhanlı Ovası ile birleşen ovaya Manisa Ovası
denilmektedir. Birbiriyle birleşik durumda olan Manisa Ovası ile
Saruhanlı Ovası'nı Çal Dağı hizasından batıya doğru, HalitpaşaÜçpınar kasabaları arasında çizilecek bir çizgi ayırmaktadır. Bu kesimde
Çal Dağını güneyden ve batıdan kuşatan neojen dolgular batıda Yund
Dağı'nın doğu kenarındaki neojen dolgulara biraz yaklaşarak Saruhanlı
Ovası ile Manisa Ovası arasında fazlaca belirgin olmayan bir boğum
meydana getirmektedir. İşte bu belirsiz boğumun güneyinde Gediz
Irmağı'nın da içerisinden aktığı Manisa Ovası yer almaktadır. Bu ovanın
en büyük yerleşim merkezi Manisa şehridir. Manisa Dağı'nın (İlk
Çağdaki adı Syplos Dağı-Spil Dağı) kuzey eteğinde yer alan Manisa
şehrinin İlk Çağ'daki adı "Magnesia" dır.

Gediz oluğunu izleyen yollar ile Marmara bölgesini İzmir üzerinden
Menteşe yöresine bağlayan yolların kavşağında yer alan Manisa şehri,
Manisa Dağındaki kaleden ovaya sarkan ve halen 3 kilometreyi aşan bir
uzunluğa sahiptir. Roma döneminde gelişen Manisa, daha sonra
Bizanslıların eline geçmiştir. 14. asır başlarında Saruhanoğulları Beyi
tarafından Bizanslıların elinden alınarak beyliğin merkezi haline
getirilmiştir. Bu dönemde Manisa'nın adı "Saruhan" olarak
değiştirilmiştir. Osmanlılar zamanında şehzadelerin valilik yaptığı
Manisa, İstiklal Savaşı sırasında Yunan ordusu tarafından yakılıp
yıkılmıştır. Uzun bir süre Saruhan adını taşıyan şehrin adı 1927 yılında
Manisa olarak değiştirilmiştir. Bu yılda Manisa’nın nüfusu 30.000
civarında iken, 2012 yılında 309.000’e yükselmiştir. Cumhuriyet
döneminde pamuklu dokuma, zeytinyağı, çırçır ve deri sanayi sayesinde
önemli atılımlar yaparak Celal Bayar Üniversitesi'ne sahip olmuştur.
Manisa şehri, İzmir'e yakınlığı nedeniyle istediği düzeydeki gelişim
trendini yakalayamamıştır.

Manisa Ovası'nın diğer önemli yerleşmesi eski adı Hamidiye
olan Muradiye (7064) kasabasıdır. 1952 yılında belediye
örgütüne sahip olan bu yerleşme, Manisa merkez ilçesi
sınırları içerisinde idari bakımdan belde statüsünde olup
Manisa Ovası'nın batısında Menemen Boğazı'nın girişinde yer
almaktadır.

KEMALPAŞA OVASI ( Nif Ovası )
Turgutlu'nun batısında Manisa Dağı, Bozdağlar arasına bir körfez gibi sokulan Kemalpaşa Ovası ( Nif Ovası ) tektonik bir
depresyondur. Bu ova batıda Atatürk'ün İzmir'e giderken bir süre dinlendiği Belkahve eşiği ile Bornova düzlüğünden
ayrılmaktadır. Kaynağını Manisa Dağı'ndan alan Nif Çayı, kışın taşkınlara sebep olduğu için, bir kanal içerisine alınmıştır.
Gediz depresyonu boyunca İzmir'e ulaşmak için yol kat eden taşıtların Turgutlu'dan sonra Manisa'ya uğramaları ve oradan
Sabuncu belini aşarak İzmir'e ulaşmaları nedeniyle Kemalpaşa Ovası'nda trafik akışı daha rahattır. Bu ovada tahıl ve pamuk
tarımı silinmeye yüz tutmakta; daha ziyade çekirdeksiz üzüm, kiraz, zeytin, sebze ve meyve yetiştirilmektedir.

Kemalpaşa (Nif) Ovası ile İzmir Bornova düzlükleri arasındaki Belkahve eşiği

Bu ünitenin başlıca yerleşim merkezi eski adı Nif olan Kemalpaşa'dır. 2012 yılında nüfusu 75000’e yükselen
Kemalpaşa, adını Cumhuriyetimizin kurucusu büyük komutan Mustafa Kemal Paşa'dan almıştır. M. Kemal
Atatürk, İzmir'e gelişlerinde bu ovadan geçen karayolunu takip ederek Nif kasabasından geçerek Belkahve
eşiğinde dinlenip yorgunluk kahvesini içmiştir. Bu sebeple Nif adı daha sonra değiştirilerek kasabaya
Kemalpaşa adı verilmiştir.

MENEMEN BOĞAZI
Gediz Irmağı, Manisa Ovası'nın batısında, Muradiye kasabasından sonra dar bir boğaza (Menemen
Boğazı'na) girmektedir. Yund Dağı'nın güney uzantısını oluşturan Dumanlı Dağ ile Yamanlar Dağı arasında
uzanan bu boğazın uzunluğu 10 km., en dar yeri ise 100 metredir. İstanbul Üniversitesi Coğrafya profesörü
Rahmetli Sırrı Erinç'e göre volkanik menşeili kayaçlar (andezit-bazalt) içerisinde meydana gelmiş bir geriye
aşındırma boğazı olduğu ileri sürülen Menemen Boğazı, Afyon-İzmir demiryolu ile Muradiye-Menemen
karayoluna geçit vermektedir.

GEDİZ DELTASI ( MENEMEN OVASI )
Gediz Irmağı, Menemen Boğazından çıktıktan sonra Emiralem kasabası
kuzeyinden başlayarak tabanı batıya doğru gittikçe genişleyen bir alüvyal düzlüğe
erişmektedir. Menemen boğazı Emiralem kasabası civarında yerini Gediz deltasına
bırakmaktadır. Önceleri adı "Mirali" olan Emiralem, 1991 yılında kasabalaşmaya
başlamış bir yerleşmedir. Menemen'in 2 km. doğusunda yer alan bu kasaba, adı geçen
boğazın çıkışında güney yamaçta volkanik bir arazi üzerinde yer almaktadır. Tarım,
hayvancılıkla geçinen bu kasaba halkı çilek, kayısı, mandalina, şeftali, zeytin ve buğday
yetiştirmektedir.
Foça yarımadasının güney yarısını İzmir Körfezi'ne kadar Gediz deltası işgal
etmektedir. 400 km2 alanlı Gediz deltası, Ege bölgesi'nin en büyük delta ovasıdır. Gediz
ırmağı delta oluşumu sırasında sık sık yatak değiştirerek bu geniş deltayı meydana
getirmiştir. Delta oluşumunun son döneminde Gediz Irmağı, Menemen Boğazından
çıktıktan sonra ani bir dirsek çizip, güneye yönelerek şimdiki İzmir-Karşıyaka semtinin
bulunduğu yerden İzmir Körfezi'ne dökülmüştür. Daha sonra buradan batıya kayarak
Pelikan Burnu'na yönelmiş ve burada deltasını inşa etmeye devam etmiştir. Bu durum
sonunda İzmir körfezi ağzında iki yaka arasındaki mesafe 5 km.'ye ; su derinliği 10
metreye inmiştir. Gediz'in İzmir Körfezi'ni doldurup, onu bir lagün haline sokacağı
anlaşılınca, akarsu bu son yatağından kurtarılarak 1886 yılında Menemen kuzeyinden
batıya doğru uzanan bir kanala alınarak Foça güneyinde Ege Denizi'ne akıtılmıştır.

Menemen boğazı Süleymanlı-Emiralem kasabası civarında yerini Gediz deltasına
bırakmaktadır.

Gediz Deltası (Menemen Ovası)

Çamaltı Tuzlası
Çiğli Hava Alanı

Denizden tuz elde edilen ÇAMALTI TUZLASI deltanın batısında; ÇİĞLİ HAVA
ALANI ise güney kesiminde yer almaktadır.

Gediz deltasına bu ovanın en büyük yerleşim merkezi 126000 nüfuslu Menemen şehrinden ötürü
Menemen Ovası da denilmektedir. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde "Melemen" adıyla
geçen Menemen'de üzüm kurutma, sirke, çırçır, yağ, çeltik, un, süt, deri, konfeksiyon conta ve
yedek parça fabrikaları bulunmaktadır. Cumhuriyet tarihimiz içerisinde asteğmen öğretmen
Kubilay'ın şehit edildiği yer olarak kaydedilen Menemen, kuzey Ege'yi ve Marmara'yı İzmir'e
bağlayan yolların güzergahında bulunmaktadır. Çanak, çömlek ve hediyelik sepet vb. eşyanın
yapımında da önemli bir yere sahiptir.
Gediz deltası geniş bir tarım alanıdır. Sulanan kesimlerde pamuk, pirinç, çeşitli meyve ve
sebzeler; kuru zeminlerde buğday, yamaçlarda çekirdeksiz üzüm ve zeytin yetiştirilmektedir. Bu
elverişli ovada son yllarda hızlı bir kasabalaşma meydana gelmiştir. Ulukent, Koyundere,
Türkelli, Seyrek, Harmandalı ve Asarlık kasabaları bu tür yerleşmelerdendir.
GEDİZ OLUĞUNDA YETİŞTİRİLEN TARIM ÜRÜNLERİ
İklimin her turlü ürün yetiştirmeye elverişli olması nedeniyle Gediz oluğundaki ürün çeşitliliği
oldukça zengindir. Çekirdeksiz üzüm başta olmak üzere, tahıl, tütün, zeytin, pamuk, meyve ve
sebzeler başlıca tarım ürünlerini oluştururlar. Ege bölgesi çekirdeksiz üzüm üretiminin 1/3' den
fazlasını Alaşehir-Manisa arasındaki bağlar karşılamaktadır. Tahıl ziraati daha çok SalihliManisa arasındaki kesimde yoğunluk kazanmaktadır. Sayıları 3.000.000'u aşan zeytin ağaçları
yamaçları işgal eder ve bunlardan 6000 ton zeytinyağı elde edilir. Tütün, oluğun kenarındaki
neojen dolgular (tmolosschut'lar) üzerinde yer almaktadır. 1942 yılından bu yana alanını
genişleten pamuk, Salihli-Manisa arasında Gediz oluğu'nun sulanan kesimlerini işgal
etmektedir. Gediz Irmağı boyunca ve sulanan yerlerde her türlü sebze, Salihli-Turgutlu arasında
ise çok çeşitli meyveler özellikle şeftali yetiştirilmektedir.

İZMİR VE YAKIN ÇEVRESİ
Kemalpaşa ovasından sonra batıdaki Belkahve eşiği aşılarak Bornova düzlüğüne ve İzmir'e ulaşılır. Daha
önce belirttiğimiz gibi, Belkahve eşiği, doğudaki Kemalpaşa Ovası'nı batıdaki (İzmir'in Bornova semtinin
içinde yer aldığı ) Bornova Ovası'ndan ayırmaktadır. Bu eşik alanı ile İzmir körfezi kıyısı arasındaki saha
günümüzde tamamen İzmir şehrinin yerleşim alanı durumundadır. İzmir körfezinin kuzey kanadını Karşıyaka
semti oluşturmaktadır. Körfezin güney kanadını ise Narlıdere, Güzelbahçe gibi semtler yer almaktadır.

İzmir, MÖ. 16. asırda Efesliler tarafından kurulmuş bir şehirdir.
Lidyalılar üzerine savaş açan Persler tarafından yakılıp yıkılmış ve
haritadan silinmiştir. Daha sonra Büyük İskender'in temelini
Kadifekale'de attığı İzmir (Smyrna), İstiklal Savaşımız sırasında
Yunanlılar tarafından işgal edilerek, düşmanın denize dökülmesi
sırasında yakılıp yıkılmıştır. Cumhuriyet döneminde bulunduğu elverişli
konumu sayesinde hızla gelişen İzmir, günümüzde Türkiye'nin üçüncü
büyük şehri olmuştur. Bünyesinde büyükşehir belediyesi örgütü ile semt
belediyelerinin görev yaptığı İzmir'de 9 semt ilçesi (Balçova, Bornova,
Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karşıyaka, Konak, Narlıdere )
bulunmaktadır. İzmir, Türkiye'nin önde gelen ihrac limanıdır. Türkiye
ihracatının % 40'ını İzmir limanı karşılamaktadır. 1990 yılında 1.757.414
kişinin yaşadığı İzmir'de 2012 yılında 3.400.000 kişinin yaşadığı tespit
edilmiştir. İzmir bir endüstri ve kültür merkezidir. Pamuklu dokuma,
gıda, mobilya, kimyasal madde üreten sanayi tesislerinin yanında her yıl
açılan Uluslararası Fuarı ile İzmir, ülkemizin gururu olmaktadır. Ege
Üniversitesi ile 9 Eylül Üniversitesi'nin de içerisinde faaliyet gösterdiği
İzmir şehrimiz aynı zamanda önemli bir eğitim-kültür merkezidir.

Adnan Menderes
Hava Limanı

Adnan Menderes Hava Limanı Gaziemir ve Menderes ilçelerinde yer tutmaktadır.

BOZDAĞLAR VE URLA-ÇEŞME YARIMADASI
Gediz ve Küçük Menderes olukları arasında batı-doğu doğrultusunda uzanan
Bozdağlar yer alır. Bu dağın büyük bir kısmı Menderes Masifi'ne ait eski metamorfik
kültelerden oluşur. Birçok oluşum dönemi ve metamorfizmaya uğrayan Bozdağların
yapısında çeşitli billuri şistler ve mermerler bulunmaktadır. Bozdağlar'ın üzeri
akarsularla fazlaca parçalanmamış olup, jeomorfolojik yönden bir plato
görünümündedir. Dağların üstü 1000-1100 m. yükseklikteki aşınım düzlükleri
halindedir. Adını 2159 m. yükseklikteki zirvesinden alan Bozdağlar'ın, Antik Çağdaki
adı Tmolos'tur. Bazı coğrafyacılara göre Bozdağlar, Kemalpaşa ile Torbalı arasındaki
çukur alanın doğusunda hafif bir yay çizerek 120 km. lik mesafe kat eden dağ sırasıdır.
Bu duruma göre Kemalpaşa Ovası güneyindeki Nif Dağı Bozdağlar'ın dışında
tutulmaktadır ki, bu yanlıştır. Uzanış doğrultusu bakımından Nif Dağı'nı Bozdağlar'a
dahil etmek gerekmektedir. Bozdağlar, kuzeyde ve güneyde basamaklı faylar boyunca
yükselmiş ve kuzeye doğru eğimlenmiş bir horsttur. Ortalama genişliği 20 km.dir.
K.Menderes depresyonuna bakan tarafında eğimler daha diktir.

Gediz-K.Menderes grabenleri arsında uzanan BOZDAĞLAR ve Gölcük Gölü

BOZDAĞLAR

Gediz depresyonundaki Salihli'yi, Küçük Menderes Depresyonundaki Ödemiş'e
bağlayan 50 km. lik asfalt yol Bozdağlar üzerinden geçmektedir. Zirve'nin batısına
rastlayan kesimde Plio-Kuaterner'de meydana gelmiş eski bir akarsu yatağının önünün
4. zamandaki tektonik hadiseler sonucunda tıkanması sonucu Gölcük Gölü meydana
gelmiştir. Bu gölün doğusunda tabanında göl bulunmayan Bozdağ kasabası (1025)'nın
da içinde yer aldığı küçük bir alüvyal düzlük daha bulunmaktadır. Gerek Bozdağ
kasabası civarı, gerekse Gölcük Gölü'nün etrafındaki alüvyal arazi verimli tarım alanı
durumundadır. Başta kışlık patates olmak üzere sebze-meyve bahçeleriyle bezenmiştir.
Yazın Küçük Menderes ve Gediz Depresyonlarının bunaltıcı sıcağından kurtulmak
isteyenlerin serinlemek için çıktıkları bir sayfiye yaylası durumunda olan Gölcük,
Ödemiş ilçesi sınırları içerisinde Zeytinlik kasabasının belediye hizmet alanı içerisinde
yer almaktadır. Havanın ısınmaya başlamasıyla birlikte Zeytinlik kasabası halkı ve
kasabadaki resmi dairelerle iş yerleri Gölcük'e (1673) taşınmaktadır. Bozdağlar, Bozdağ
kasabası civarında yeni yapılan kayak pistiyle kış sporlarına da olanak veren bir saha
olmuştur.
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