"Birinci Coğrafya Kongresi 6-21 Haziran 1941, Raporlar, Müzakereler, Kararlar"

EGE BÖLGESİ

Yurdumuzun batı kesiminde Ege Denizi'ne komşu olan ve adını bu denizden alan
Ege bölgesi kapladığı alan bakımından Türkiye yüzölçümünün % 10.6' sını
(82251 km2) oluşturur. Diğer coğrafi bölgelerle karşılaştırıldığında, bu bölge
Doğu Anadolu, Orta Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinden sonra 5. sırada
yer alır. Bölgenin nüfusu 2012 yılında 9.587.778'e yükselmiştir. Türkiye
nüfusunun % 13'ü Ege bölgesinde yaşamaktadır. Kilometrekare başına ortalama
116 kişinin düştüğü bu bölge, nüfus yoğunluğu sıralamasında Marmara
bölgesinden sonra ikinci sırada yer almaktadır.
Bu bölge, adını Ege Denizinden almıştır. Ege Denizi, Anadolu ve Yunanistan
Yarımadası arasında bulunan irili ufaklı 3000 kadar ada ve ada görünümündeki
kara parçalarına da içine alan yarı kapalı bir denizdir. Anadolu Yarımadasının batı
kıyılarının çok fazla girintili ve çıkıntılı olması ve bu kıyılara çok yakın konumda
çok sayıda ada bulunması, Ege denizinin daha önce büyük bir kara parçası
olduğunu düşündürmektedir. Ege denizinin, başka yerlerde çok az görülen,
girintili çıkıntılı kıyılara; bu kıyılarda bulunan çok sayıdaki koy, körfez, boğaz ve
yarımadaya sahip olma gibi bir başka özelliği daha vardır. Ege Denizi, yakın bir
geçmişte “Aegeis” ya da “Egeid” adı verilen bir kara parçasının, büyük bir
bölümünün sular altında kalmasıyla oluşmuştur; üstündeki adaların çokluğu
nedeniyle “Adalar Denizi” diye de adlandırılır.

Ege Denizi'nde, kuzeyde Saros Körfezi'nden başlayarak güneye
doğru “S” biçiminde uzanan, tabanının derinliği yer yer 1000 m'yi
aşan bir oluk yer alır.
Ege Denizi'nde çok sayıda ada bulunur. Toplam yüzölçümleri
yaklaşık olarak 23.000 km² olan bu adalar, her yana serpilmiş gibi
görünmelerine karşın, belli bir düzen ve gruplaşma gösterirler.
Ege Denizi kendi içinde Trakya Denizi, Mirtoan Denizi ve Girit
Denizi olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır.
•Trakya Denizi, Ege Denizinin kuzey kısmı oluşturur. kabaca
Limni Adası’nın kuzey'i ve Halkidiki yarımadasının doğusu kapsar
•Mirtoan Denizi, Kiklad Adaları ile Mora Yarımadası arasında
kalan bölgeyi tanımlar.
•Girit Denizi, Kiklad Adaları ile Girit Adası arasını içerir.

YUND DAĞI

YUND DAĞI
Kuzeydeki Bakırçay oluğu ile güneydeki Gediz oluğu arasında
Yund Dağı (1084m) yer almaktadır. Dört bir yanı neojen ve
alüvyonlarla örtülü olan bu dağın temelini I. ve II. Zamanın
şist ve kalkerleri oluşturur. Bu kültelerin üzeri sonradan
andezit lav ve tüfleriyle örtülmüştür. Güneybatı-kuzeydoğu
doğrultusunda yumurta biçimli olan bu dağ, akarsularla
parçalanmış, ortalama yükseltisi 500-700 metreyi geçmeyen
bir platodur. Bu plato üzerinde en fazla 1100 metreye kadar
yükselen andezitlerden yapılı tek başına duran tepeler yer
almaktadır. 500 metreye kadarki yamaçları makilerle ve daha
yukarı kısımları kızılçam ve meşelerle bürünen Yund Dağı,
küçük köy yerleşmelerinin bulunduğu seyrek nüfuslu bir
ünitedir.

FOÇA YARIMADASI
Yund Dağı'nın lav örtüsü, İzmir-Çanakkale yolunun
içerisinden geçtiği neojen dolgularla örtülü bir oluğun
batısında Foça Yarımadası'nda da devam eder. Kuzeyde
Çandarlı Körfezi ile güneyde İzmir körfezi arasında yer alan
Foça yarımadasının kuzeyi volkanik malzeme ile örtülü
rakımı 380 metreye çıkan tepelik bir saha olduğu halde,
güneyi Gediz'in delta ovası ile işgal edilmiştir. Gediz deltası,
Gediz depresyonu içerisinde ayrıntılı olarak ele alınacağı için,
bu ünite hakkında burada bilgi verilmeyecektir.
Bu
yarımadanın ucunda adacıklarla küçük koyların bulunduğu
girintili, çıkıntılı bir sahil kendini gösterir. Çandarlı
Körfezi'nin güneyinde küçük bir koyun ucunda yer alan
Aliağa, Petrol Rafineri'nin bulunduğu 59124 nüfuslu küçük
bir şehir yerleşmesidir.

Foça yarımadasının Turizm sayesinde adını duyuran Foça’nın
(Eski Foça) yerli nüfusu 27987'dir. İzmir iline bağlı İlçe
merkezi durumunda olan bu yerleşmenin (Foça'nın ) nüfusu
yaz aylarında bir hayli artmaktadır. İlk Çağ'da bir koyun
kenarında liman yerleşmesi olan Foça, İzmir ve Milet'in
rekabeti karşısında gerilemiştir. Yarımadanın kuzeyinde yer
alan Yeni Foça 9000’i aşan yerli nüfusuyla büyük bir turizm
kasabasıdır. Foça Yarımadası'nın başlıca tarım ürünlerini
çekirdeksiz üzüm, zeytin, pirinç, ve turunçgiller (özellikle
mandalina ) oluşturmaktadır.

KUMÇAYI OLUĞU (AKHİSAR-SARUHANLI OVALARI)
Kumçayı oluğu, Yund Dağı'nın doğusunda, kuzeydoğu-güneybatı
doğrultusunda uzanan ve neojen bir eşik alanıyla Bakırçay vadisinden
ayrılan tektonik bir depresyondur. Tabanı alüvyal malzeme ile örtülü olan
bu depresyonun suları Manisa şehrinin kuzeydoğusunda Gediz'e kavuşan
Kumçayı tarafından boşaltılır. Kumçayı oluğu, orta kesimdeki 6-7 km.
uzunluğundaki "Urgancı Boğazı" tarafından iki ova ünitesine
ayrılmaktadır. Boğazın kuzeyinde "Akhisar Ovası", güneyinde ise
"Saruhanlı Ovası" yer almaktadır. Saruhanlı Ovası'nın alüviyal zemini
hemen hemen düzdür. Bu sebeple ovanın büyük bir kısmı kışın yağan
yağmurlarla akımı 30 m3/sn' ye çıkan Kumçayı tarafından bataklık haline
getirilmekteydi. Halen bu akarsuyun taşkın suları Urgancı Boğazından
itibaren inşa edilmiş bir kanala alınarak ovanın sular altında kalması
önlenmektedir.

Önceleri bataklık halde olan Akhisar Ovası'nda pirinç ve keten çok
miktarda yetiştirilmekteydi. Şimdi drene edilen ovanın sulanan
kesimlerinde pamuk, meyve ve sebze, kuru kesimlerde ise buğday ve
yüksek kaliteli tütün yetiştirilmektedir. Akhisar Ovası'nın diğer önemli
ürünü ise çekirdeksiz üzümdür. Bu ovanın en büyük merkezi 107086
nüfuslu Akhisar'dır. Manisa iline bağlı bir ilçe merkezi olan Akhisar
şehrinin Antik Çağdaki adı “Thyateria" dır. 14. yüzyıl sonlarında
Osmanlı topraklarına katılan Akhisar, Osmanlılar zamanında eteğine
yaslandığı tepedeki kale harabesi sebebiyle Akhisar adını almıştır.
Zamanla gelişerek ovaya yayılmıştır. Akhisar bugün Ege'nin başlıca
tütün pazarı, zeytinyağı, çırçır, tuğla, kiremit fabrikalarına sahip
büyük bir merkezdir.
Güneydeki Saruhanlı Ovası'nda pamuk ve tahıl tarlalarının yanı sıra
şeftali bahçeleri ve bağ alanları geniş yer tutar. Bu ovanın başlıca
yerleşim merkezi 15781 nüfuslu Saruhanlı kasabasıdır. İdari bakımdan
Manisa iline bağlı bir ilçe merkezi olan Saruhanlı, adını 1302-1410
yılları arasında merkezi Manisa olmak üzere Ege bölgesinde geniş bir
sahayı içine alan Saruhan Oğulları Beyliği'nden almıştır.

GEDİZ DEPRESYONU

GEDİZ DEPRESYONU
Kuzeyden Dumanlı Dağ - Çal Dağı - Dibek Dağı - Uysal
Dağı; güneyden Bozdağlar ile kuşatılan Gediz Oluğu, doğuda
Sarıgöl kasabası ile batıda Gediz Nehri ağzı arasında kuş
uçuşu 120 km. uzunluktadır. Kaynaklarını Uşak'ın
kuzeydoğusundaki Murat Dağı'ndan alan Gediz Irmağı 350
km. uzunlukta olmakla birlikte, ırmağın Gördes-Uşak
platolarındaki bölümü İçbatı Anadolu Eşiğinde kalmaktadır.
Gediz Nehri ancak Sarıgöl kasabasından itibaren tabanı
genişlemeye başlayan bir tektonik depresyona kavuşur. Söz
konusu bu depresyon, doğudan batıya doğru beş üniteye
ayrılmaktadır:

I.Ünite: Sarıgöl kasabası güneydoğusu ile Manisa Dağı arasında yer alan Alaşehir - Salihli - Turgutlu Ovaları,
II.Ünite: Gediz oluğu'nun orta ve aşağı çığırını birbirinden ayıran Manisa Dağı-Yamanlar Dağı,
III.Ünite: Manisa Dağı kuzeyindeki Manisa Ovası,
IV.Ünite: Manisa Dağı ile Bozdağlar arasında yer alan Kemalpaşa (Nif) Ovası.
IV.Ünite: Yund Dağı'nın güney uzantısı durumundaki Dumanlı Dağ ile Manisa-Yamanlar Dağı arasında yer alan Menemen
Boğazı.
V. Ünite: Gediz deltası veya Menemen Ovası.

I- ALAŞEHİR - SALİHLİ - TURGUTLU OVALARI
Doğuda Alaşehir Çayı'nın kaynak kısmında dar tabanlı bir
vadi halinde başlayan bu bölüm, Alaşehir'e doğru genişler ve
bu genişlik kopuk mendereslere rastlanılan Salihli Ovası'nda
12 km.yi bulur. Marmara Gölü'nden sonra biraz daha batıda
Çal Dağı - Bozdağlar - Manisa Dağı arasında Turgutlu Ovası
yer almaktadır.
Kenarındaki neojen depolardan da anlaşılacağı üzere,
başlangıçta senklinal olarak belirmiş iken, kenarları 4.
Zamanda kırılarak bir grabene dönüşmüş olan Gediz
Depresyonu, daha sonra onu çevreleyen dağlık kuşağın aşınım
ürünü olan alüvyoların birikim alanı olmuştur. Eskiden
Gediz'in taşkınlarına maruz kalan Salihli-Menemen Boğazı
arasındaki kesim Karataş (Adala) kuzeyinde inşa edilen
Demirköprü Barajı sayesinde kurtarılmıştır.

Güneydeki Bozdağlar'dan inen derelerin oluşturdukları
birikinti konileri Gediz Nehri'ni kuzeye itmişlerdir. Gediz
nehrine karışan bol sulu akarsular çoğunlukla kuzey taraftaki
dağlık sahadan geldikleri için, taşkınlardan korunmak
amacıyla depresyon içindeki önemli yerleşmeler Gediz
Nehrinin güneyini yani Bozdağların eteği ile Gediz Irmağı
arasındaki birikinti konileri üzerini veya taşkın riski olmayan
yerleri işgal etmişlerdir. Zaten depresyon içerisinden geçen
kara yolu ile demiryolu da genelde Bozdağlarla Gediz
arasındaki belirttiğimiz sahadan geçmektedir. Bu nedenle
depresyonun kuzey kesiminde daha ziyade küçük yerleşmelere
rastlanmaktadır. İleride bahsedileceği üzere, bol su taşıyan
akarsuların güney taraftan aktığı Büyük Menderes
Depresyonunda, Gediz Depresyonunda görülen durumun
tamamen aksi görülmektedir.

Gediz oluğunun doğu kesimi kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda Sarıgöl kasabası
güneydoğusuna doğru daralarak uzanmaktadır. Depresyonun bu kesimine Alaşehir
Ovası adı verilmektedir. Derbent Deresi (veya Alaşehir Suyu) tarafından sulanan bu
sahanın en büyük yerleşim merkezi 48147 nüfuslu Alaşehir'dir. Antik Çağ'daki adı
"Philadelphia" olan Alaşehir, Bizanslılar döneminde önemli bir kale yerleşmesiydi.
1075 yılından sonra Türklerin eline geçen bu şehir, Osmanlıların eline geçmeden önce
Alaşehir adını almıştır. İstiklal Savaşımız sırasında 16-25 Ağustos 1919 tarihleri
arasında burada toplanan "Alaşehir Kongresi" ile adını duyurmuştur. Önceleri üzüm,
incir ve kiraz ticareti ile geçinen Alaşehir, şimdi bu ürünlerin yanı sıra tütün, pamuk ve
zeytin tarımıyla da uğraşmaktadır. Denizli'yi Buldan üzerinden Gediz depresyonuna
bağlayan karayolu ile Afyon-İzmir demiryolu kavşağında yer alan Alaşehir'de
zeytinyağı ve çırçır fabrikaları bulunmaktadır.
Alaşehir Ovası'nın diğer önemli yerleşim merkezi 13785 nüfuslu Sarıgöl'dür. Alaşehir
gibi Manisa ilimize bağlı bir ilçe merkezi olan Sarıgöl, çekirdeksiz üzüm yetiştirilen
bağlarla çevrili şirin bir kasaba yerleşmesidir. Sarıgöl ve Alaşehir civarındaki bağlar ve
diğer tarım alanları Buldan ve Afşar Barajlarından sulanmaktadır.
Mehmet KARAKUYU-Ali ÖZÇAĞLAR (2005), Alaşehir İlçesinin Tarımsal Yapısı
ve Planlamasına Dair Öneriler. Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt: 3 Sayı: 2

Alaşehir Ovasından batıya doğru ilerledikçe depresyon tabanı
bariz bir şekilde genişlemektedir. İşte, depresyonun Salihli
civarında geniş bir ova manzarası kazandığı orta kesimine
Salihli şehrinden dolayı Salihli Ovası denilmektedir. Bu
ovanın güney kesiminde yeni bir yerleşim merkezi olan Salihli
(98618), Denizli'yi Marmara'ya, Ankara'yı İzmir'e bağlayan
kara yollarının ve Afyon-İzmir demiryolu'nun kavşağında yer
alır. Bozdağların önünde depresyon tabanına düzenli bir
şekilde yayılan Salihli, kirazı ile ün salmış önemli olup
pamuklu dokuma, çırçır ve meşe palamudu işleyen
fabrikalar bulunmaktadır.

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.

