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SELENDI
1.GiRiS
Roma devrine kadar uzanan bir tarihe sahip olan Selendi, 1954 yihndan
beri Manisa'ya bagh bir ilee durumundadir.

i:I~e kirsal bir cografi yaprya sahiptir.

Bu nedenle ekonomik ydnden yetersiz bir ilcedir, Hayvancd1k, tiitiin gibi klasik
iiriinlerin yanmda yayla bagc1hg1, kiraz ve antepf1stig1 gibi iiriinlerde yeti~tirilir.
El sanatlari, atcihk konusunda ismini duyurmu~tur. Bu giin hareketli ve yesil
goriintiisiiyle dikkat ceken Selendi'nin, halki da milli ve manevi degerlerine bagh,
sevimli, misafirperver, vefakar ve fedakar insanlarda olusur.
Halk birbiriyle yardunlasma icinde ya~amaktadir. Bunun nedeni ise kiiciik
bir yerlesim

alam olmasmdandir.

oliimlerde ve tarlalarda

oldugu

Balkin

bu ozelligi diigiinlerde,

gibi maddi ydnden zor durumda

hastahkta,
kalan kisiye

yardimda hulunulmasiyla kendini gosterir.
Selendi' de en biiyiik sorun issizliktir. Sanayiinin olmamasi ve is alanlarmm
kisith olmasi nedeniyle yetisen gen~ler i~ bulmakta zorlanmaktadirlar- Bu yiizden
i~ arayan gencler drsarrya is bulmak ve ~ah~mak icin giderler. Disaridan go~lerin
de olmamasi nedeni ile niifusta lnzh bir arns yoktur.

Iklim olarak Akdeniz ikliminin hiikiim siirdiigii Selendi'de k1~ aylarr soguk
ve yag1~h, yaz aylarr ise srcak ve kurak ge~mektedir.
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2. SELENDi ADININ KA YNAGI VE TARiH(:ESi
2.1 Selendi Admm Kaynagr :
Selendi'nin bugiinkii ismini almasma dair balk arasmda iki tiirlii soylenti
vardir.Bunlardan birincisi;Selendi Cayr'na su indigi zaman halkm soyledigi "sel
indi" soziiniin degi~iklige ugrayarak "Selendi" sekline ddnfismesinden ileri geldigi
soylentisidir.
Diger

bir

rivayete

gore

de

;Selendi

simdiki

ismini

Lidyahlar

ddneminde.Kara- selendi Koyii yakmlarmda kurulan tarihi Slandos sehrinden
aldrgtdrr.Selendi admm kaynag1 tam olarak arastmlmamakla beraber bu iki
soylentinin de dogrulugu ispatlanmamrsnr,

2.2 Selendi'nin Tariheesi:
Bugiin Manisa Dine bagh bir ilce olan Selendi, 1282 yilma kadar Latince
ismi olan "Slandos " amlmakta idi.Slandos sehri ilcemize bagh olan Karaselendi
Kdyiindeki

harabelerin oldugu yerde kurulmustur.Bu sehir M.O. 7.Y.Y'da

Lidyahlara ait olup ve Lidyahlarm baskenti Sard 'a bagh idi.
M.0.7.Y.Y'da Lidya Devleti Persler tarafmdan baskma ugranusur.Slandes
sehri ise bu baskmda biiyiik yikimlar gormii~tiir .Bu baskmdan sonra Slandos
sehri Lidyahlarm elinden cikarak Perslerin egemenligi altma girmistir,
M.O.
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Imparatorlugu'nu

tarihinde,
himayesine

Makedonya
alnnsnr.Daha

Krah
sonra

Biiyiik

iskender

Makedonya

Pers

Devletinin

~okmesiyle M.O. 3. Y.Y'da Slandos sehri Dogu Roma Imparatorlugu'nun ( Bizans)
himayesine girmis ve M.S.
durmustur,

1282 yihna kadar da Bizanshlarm himayesinde

Germiyan Beyligi'nin kurucusu Alisir Bey 1282 ydmda Alasehir ve

Kulayla birlikte Selendi'yi de Bizansldardan

geri alm1ttar.Bu tarihten itibaren

Selendi ilk defa Tirk topraklanna katdm1,t1r.

Sogiit'te

kurulan

Osmanogullan

bu

saralarda

giinden

giine

biiyiimekte,topraklan gen~lemekte ve niifusu artmaktad1r.1400'1ii yillarda Kula
ile

birlikte

Selendi, Osmanogullan

topraklanna

katdma, ve

Buna'ya

baglanmlftar.Artak Selendi bu zamandan itibaren Osmanh topraklanmn bir
pa~s1 olmu,tur.
Selendi daha sonra Bursa'dan almarak Manisa sancagma baglanma,tar.
Ulkemizin dii,man istilasma ugrad1g1 sarada Selendi de diifman gii~leritarafmdan
~gal edilm~tir. 3 Eylill 1922 ydmda bu itgalden kurtulmu,tur. Cumhuriyet
doneminde, Kula'ya bagla bir nahiye olan Selendi, 1954 ydanda Manisa'ya il~e
olarak baglanm1,t1r.Giiniimiizekadar da bu konumunu siirdiirmektedir.

Selendi ve Cevresi

3. COGRAFi YAPISI
Ilcenin yiizol~iimii 850 km2 olup , bunun % 34'ii tarrm alam, %34'ii
ormanhk, %14'ii~ay1r ve mera, %18'i ise yerlesim yeridir.
Cografi yapi bakmundan
%30 kadari

Selendi'nin %70 kadari daghk ve engebeli arazi,

ova durumundadir. Bu ozelligi nedeniyle de ekonomisi tarim ve

hayvancihga dayanmaktadir. Arazinin ~ogu kismmda sulama yeterli olmadigmdan
verim az olmaktadrr, Buna bagh olarak da Selendi 'de hizh bir go~ yasanmaktadir.
il~e topraklan , giiney dogudan Usak iii, kuzey dogudan Kiitahya Hine bagh
Simav ve Saphane ileeleri, kuzey bandan Demirci ilcesi ve giiney bandan Kula
ilcesi ile snurlanmaktadir.

il~e merkezinin yerlesim alanmm dort tarafi daglarla

eevrilidir. Kuzeyi ve dogusunda Demirci Daglarr, batismda Divrik Dag1 ve
giineyinde Knuk Tepeleri bulunmaktadir.

il~e merkezi bir vadi icinde akan

Selendi Cayr'nm iki tarafmda kurulmustur.
Iklimi, Ege Bolgesi karakterine uymakta ve ilunan bir iklim hiikiim
siirmektedir. Ilcenin denizden yiiksekligi 525 metredir. Selendi'nin en yiiksek dag1
olan Yagc1 Dag1 ise 1516 metre yiiksekliktedir.

3.1 Iklimi :
Selendi' de Akdeniz iklimi dzelliklerl goriilmektedir. Kislarr ihk ve yag1~h,
yazlari steak ve kurak geemektedir, K1~ aylarmda 1s1 bazen O 'dereceye

kadar

diiserken merkeze yilda birkac defa kar yagd1g1 goriiliir. Daglarmda ise belirli
arahklarla karm yagd1g1 goriiliir. K1~ aylarmda dondurucu soguklarm da oldugu
goriilmektedir. Y az aylarmda ise hava s1cakl1g1 38' dereceye kadar crkar. Y az
aylarmda gortllen bu srcakhk Selendi Cayi'm bile kurutur. Bu nedenle balk yaz
aylarmda Selendi <;:ay1'ndan sulamada yararlanamamaktadrr,
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3.2 Bitki Ortiisii :
Selendi'nin 20 km kuzeyinde bulunan Yagc1 Dagr ve civan mese aga~lanyla
kaphdir, Giineyinde bulunan Knnk Tepelerinde ise genis cam ormanhgi vardir,
Selendi Cayr'nm iki tarafmda bulunan kavak ve sogiit aga~lanmn ~oklugu da goz
e

oniinde bulundurulursa

bu bitki ortiisii yazlan Selendi ve eevresine giizel bir

goriiniim kazandrrmaktadir.

Selendi Cay;

3.3 Akarsu ve Goletleri :
3.3.1 Selendi Cayr :
Gediz Nehri'nin sagdan ald1g1 bir koldur. Saphane Daglarmdan dogarak,
dagbk bir alanda genis vadiler ~izdikten sonra, Selendi'nin ieinden geeen Selendi
Cayr, sagdan ve soldan bir takim dereleri (Karaselendi ve Azizbey) aldiktan sonra
Kula ileesi snnrlarmda

bulunan Campmar Koyii yakmlannda
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Gediz nehri ile

birle~ir. Selendi Cayt'udaki su rejiminin diizensiz olmasr suyun tanmsal alandaki
kullamlmastm engellemektedir.

3.3.2 ilge Cay; :
Kiitahya iii hudutlanndan eikarak, Selendi'nin Omurlar, Cortak, Sanlnns,
Cansa, Camhca ve Turpcu
mevsiminde suyu bulunan

koylerinden

ge~erek Gedizle birlesir, Yihn her

eaym islah edilmemis olmasr ve su tutuhnamasr

nedeniyle gerektigi kadar yaralamlmamaktad1r.

Cay kenanndaki

tanma elverisfi olmasma ragmen elektrik hattmm

diizliikler sulu

buhmmamasr

en biiyiik

sorunlardandir,

3.3.3 Havaoglu Goleti (Siiliiklii Gol ) :
Selendi'ye

bagh Havaoglu ve Yagc1 koyleri arasmda yer alan golette

romatizmal hastahklara iyi geldigi soylene siilfik buhmmaktadir,
arasmda Siiliiklii Gol

olarak ta bilinir. Vatandaslarm

Bu yiizden balk

aym zamanda sulama

ama~h kuflandiklart gol, tanma katki saglamaktad1r. Son zamanlarda bu golde
halkm aynah sazan babg1 yeti~tirdigi ve buradan kazane elde ettigi goriilmektedir.

3.3.4 Pmarlar Goleti :
<;1knk~1 Yaylasr'nda Pmarlar'a yakm yapdan bir suni golettir. Hayvan
sulamasmda ve piknik alam olarak kullamlmaktadir, Aynca golette babk iiretimi
de yapilmaktadir,

Pmarlar Goleti
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4. SELENDi'DE TARIM
Selendi ih;esi'nin toplam arazi varhg1 75100 hektardir. Bunun 10500
hektari caytr-mera alam 14500 hektarr yerlesim alam, 24500 hektari orman alam
ve 25600 hektari tarim alam olarak kullamlmaktadrr. Ilcedeki 25600 hektar tarnn
arazisinin 1432 hektari

sulanabilen, 24168 hektarr sulanamayan arazilerden

olusur,
il~e niifusunun ~ogu tarnnla ugra~t1g1 icin il~e ekonomisi de tarima
dayahdrr, Sulanabilen tarun alanlarmm krsith olmasi nedeniyle ilcede kuru tarrma
agirhk verilmektedir. Halkm birinci derecede gelirini saglad1g1ve en cok ugra~t1g1
tarnnsal faaliyetler hububat iireticiligi ve tiitiinciiliiktiir.

4.1 Hububat (Bugday, Arpa,Yulaf) :
il~ede mevcut arazi yaprsi ve iklim sartlari goz oniine almdrgmda

en fazla

iiretimi olan zirai faaliyet hububatnr. Bugday ve arpa cok fazla miktarda
iiretilirken yulaf iiretimi bugday ve arpa kadar fazla degildir.
il~ede ekmeklik bugday cesltleri yetistirilir, Bu bugdaylardan kmmzi sert,
kirmm yari sert ve beyaz yarr sert bugdaylar en basta iiretilen bugday eesitleridir.
Yetistirilen bugdaylar saman kalitesi bakmundan cok degerlidir. Bu nedenle cevre
pazarlarda Selendi samam tercih edilir.
Ilcedeki hububat iiretimi su sekilde ger~ekle~tirilir :
Bugday :8400 Ha
Arpa : 2670 Ha
Yulaf: 130 Ha
Yukarida belirtildigi iizere verilen verilerde yulaf iiretiminin bugday ve arpa
iiretimine gore daha az iiretildigi goriilmektedir.
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4.2. Tiitiin :
Selendi'de arazilerin sulanamamasi ve mevcut tanm alanlanmn tiitiin
yeti~tiriciligine uygun olmasr nedeniyle endiistri bitkilerinde tiitiin yeti~tiriciligi on
plana erknnsnr, il-:ede 3465 Ha tanm alamnda tiitiin yeti~tiriciligiyapilmaktadrr,
Ortalama dekarda verim 50-60 kg'1 buhnaktadrr,
Selendi'de ekonomi tiitiine endeksli olup, halkm tamamma yaknn tiitiin
iiretimi yapmaktadtr, il-:ede tiitiin demek; -:ift-:ininkizmm eeyizi, oglunun diigiin
ve ailesinin ekmek parasi demektir.
il-:ede bulunan "Yaprak Tiitiin Isletme Miidiirliigii " halka biiyiik ol-:iide
yardnnci olmaktadrr, Isletme kapah bir alana sahip olup 12000 m2 dir. Toplam
ambarlama kapasitesi 65000 balyadir, Kurulmus fakat faaliyete geemeyen isleme
atolyesi eahsmaya ba~lad1gmdagiinde 20 ton yaprak tiitiinii isleyeeektir,

Tarlada Tiitiin

Selendi Yaprak Tiitiin Isleme Atolyesi
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4.3. Ha~ha~ :
1997 yihnda iiretiminin serbest brrakilmasryla tiitiine alternatif olarak
dii~iiniilmii~tiir. iI~ede 750 Ha. hashas iiretim sahasi bulunmaktadir. Ortalama
dekardan 50 kg tohum ve 50 kg kapsiil elde edilmektedir.Daha cok mavi ve gri
tohumlu hashas yetistirilmektedir, Hashasm Selendi'de yeti~tiriciligi yeni olmasma
ragmen her yd iiretici bulmaktadrr,

iI~ede ydhk yag1~larm hashas icin yeterli

olmasmdan ve tiitiinle aym toprag1 istemesinden dolayi iiretim her yd artmaktadrr,
Hashas iiretimi her yd her ne kadarda artsa ilcede Toprak Mahsulleri Ofisi Ajansi
bulunmadigr icin ~ift~i zor durumda kalmaktadrr.

4.4. Meyvacshk :
Ileede meyve fireticilig! her ne kadar kadar yapdmakta ise de arazilerin
engebeli, sulama imkanmm krsith olmasryla beraber meyve aga~larmm toprak ve
iklim isteklerinin farkh olmasi nedeniyle meyvecilik fazla gelismemistir, Son
zamanlarda elma,armut gibi bazi meyve tiirlerinde azalma goriiliirken kiraz ve
antep f1stig1 gibi meyve tiirlerinde bariz bir arns gdrtllmektedir.

4.4.1. Kiraz :
Ilcenin 700-800 m. yiikseklikteki Crkriker, Pmarlar, Tepeynihan, Terziler ve
Kiirk~ii kdylerinde yogun olarak yetistirilmektedir.

Selendi'de toplam 20200 adet

kiraz agac1 bulunmakta ve agac basma verim ortalama 24 kg' dir, Daha cok " 0900
Ziraat " ve "N apolyon " cesitleri ile iiretim yapilmaktadrr.
ihracatci firmalar tarafmdan ilgi gdrmektedir.
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U retilen kirazlar

4.4.2. Antepfrsngi :
Ydrede

daha

cok

yabani

aga~lara

asrlanmasi

suretiyle

iiretim

yaprlmaktadrr. Bu asilama genellikle Siirt cesidi fistrkla yapihr. it~ede 200 000 adet
Antepfrsngr asilamasi
yaprlnnsnr. Aga~ basma verim ise 5 ile 7 kg. arasmdadir. Antepf1st1g1iiretimi her
ytl artmaktadir, Bdlgede, Selendi dismda Antepf1stig1 yetistirilmemektedir.

4.5. Zeytin :
Zeytincilik dnceleri bahcecilik seklinde yaptlacak kadar az iken simdilerde
bahcecilikten

crkarak geni~lemi~tir. Daha

da geli~mesi icin Kaymakamhk

tarafmdan iicretsiz fidan dagmlmaktadrr. Boylece iiretim her yd artmaktadrr.

4.6. Bagcihk :
Selendi'de 96 Ha. bag alam mevcuttur. Biiyiik bir kisrm yayla bagc1hg1
seklinde olup, sofrahk iiziim iiretimi yapilmaktadir. Manisa denildiginde akla
gelen iiziimiin cok az miktarr Selendi'de yapilmaktadrr. Uretimi yapilan cesitler,
razaki, italia, alfons lavalee' dir.

4. 7. Sebzecilik :
Ilcenin sulanabilir arazilerde domates iireticiligi yaygmlasmrs durumdadir.
Domates iireticileri iiriinlerini ya salca fabrikalarma yada yakm pazarlarda halka
satmaktadirlar.
it~ede karpuz iiretimi de yaygmlasnns durumdadir, Cift~i karpuz iiretimi
yaparak ek gelir elde etmektedir. Hatta sadece karpuz iiretimi yaparak gecinen
eiftciler de vardir,
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Ilcede bulunan Selendi Cay; ve :ilge (ay1 vadilerinin yataklan oldukca
geni~tir. Halk domates ve karpuzun yam sira biber,fasulye, pathcan ve bamya gibi
sebzeleri de yetistirir, Arna ~ogu halk bu sebzeleri kendi ihtiyaci kadar yetistirir.

4.8. Seracihk :
:il~ede mevcut

iklim

~artlan

dikkate

ahnarak

tarrm

iiriinlerinin

mevsiminden 1-2 ay erken yetistirrlmesi icin 1997 ydmda serac1hk faaliyetleri
baslannsnr.
:il~ede, :il~e Tarim Miidiirliigii'niin

destekleri ile 204 m2'lik 55 adet sera

kurulmustur. Seralarda ~ift sezon iiriin yeti~tiriciligi yapilmaktadrr. Ilk sezonda
marul, ikinci sezonda ise domates, salatahk, biber, fasulye ve siis bitkileri
yeti~tirilir.

5. HA YV ANCILIK
:il~e ekonomisinin en onemli gelir kaynaklarmdan birisi hayvanc1hktir.
Koylerin arazi durumu genellikle engebeli oldugu icin kiieilkbas hayvanc1hk
yapmaya miisaittir. Son ydlarda ozellikle,Antepf1stig1, kirazcihk ve zeytincilige
verilen onemle birlikte

kecinin azalttlmasi bitki ortiisiiniin

erozyonla

onemli

miicadelede

katki

saglam1~tir. Kecinin

degi~mesini ve
kald1rdmas1yla

koyunculuk ve siit s1g1rc1hg1 biiyiik ol~iide ilerlemi~tir.

5.1. Bfiyilkbas Hayvancihk :
Ilcede biiyiikbas hayvanc1hk alanmda, son ydlarda ozellikle siit toplama
merkezlerinin

devreye

girmesiyle

biiyiik

ilerlemeler

kaydedilmi~tir.

9000

hiiyiikbas hayvanm bulundugu Selendi'de Tarim Miidiirliigii ve OR-KOY (Orman
Koylerini Kalkmdirma ) teskilatmm

birlikte eahsmalarr sonucu siit verimi

arttrrlnnsttr. 2000 ydmm ilk aln ayr itibariyle giinliik siit iiretimi yaklasik 40 ton
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olarak gen;ekle~mektedir. Bunun biiyiik bir kismma siit iiriinii imalatI yapan
firmalar toplayarak ilce disma gotiiriip islemektedir.

5.2. Koyunculuk :
Kiiriikba~ hayvancihk ilee merkezinde ve ilcenin biitiin kiiylerinde
yaptlmaktadir. Genel olarak daghr rrki mevcut olup, sak.Iz melezi ve daghr
kivrrcrk melezi onemli yer tutar. Ilcede 66000 bas civarmda koyun varhg1
mevcuttur. Ayrtca gdeer olarak hayvancihk yapan yetistiriciler yaz basmda
hayvanlarnn

yaylaya

gotiiriip

Ekim

aylarmda

kislalara

getirirler.Bu

yetistiricilerde 10000 kiieiikbas hayvan vardir,
Bunun yam sira ilce merkeziyle koylerde kurban bayramlarmda sanlmak
amacryla kilriikba~ hayvancihgr yapdmakta ve dnemli bir gelir kaynag1 teskil
etmektedir.

5.3. Tavukculuk

:

Tavukculuk sektdriinde bazi biiyilk kuruluslarm ilceye yatmm yapmasi
sonucunda bu sektor gelismekte ve asm bir ilgiye sahip olmaktadrr. Su anda 7500
bashkh dort adet et tavukculugu isletmesi mevcuttur. Buda Selendi'nin niifusuna
gore bilyilk bir orandir.

6 . MESiRE YERLERi
6.1. Knnk Tepesi :
Bu sirin ve giizel piknik alam Selendi'nin 7km giineyinde bulunmaktadrr.
Selendi'nin merkezi buradan ku~ bakrsi olarak gdrtilmektedir. Bol agarhk,temiz
hava,sakin bir ortam ve temiz cevresiyle Selendi halkmm hafta sonlarmda
dinlenmek icin gittikleri gilzide bir mekandrr.
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6.2. Degirmen Dere :
Selendi ile Demirci yolu iizerindeki Cortak koyii yakmlarmdaki Ilge (:ay1
iizerindedir. Cinar aga~lar1yla kaph olan bu mesire yeri ozellikle halkm bahar
aylarmda piknik ve senlikler yaptig1 bir yerdir.

6.3. Zeynal-Y agc1 Dagr :
Bol yesil alam, temiz suyu, yiiksek ve ormanhk alamyla ozellikle steak yaz
aylarm
da serinlemek, spor yapmak ve dinlenmek amacryla gidilen bir yerdir. Halkm
icinden buradaki suyun tiryakisi coktur. Yani devamh buradaki dag suyunu icen
insanlara rastlamak miimkiindiir. Buradaki suyun ne kadar sifah oldugu balk
arasmda soylense de nbben dogrulugu ispatlanmam1~t1r.

6.4. Tiirbeler ve Y atrrlar :
Zeynal Abidin, Omer Dede ve Nurullah Efendi rivayete gore Ilhanhlar
dbnemin- de Selendi' ye irsat icin gelirler. Zeynal Abidin zirvede (Kandmms Dag1)
arkadaslanyla birlikte inzivaya cekilir, Diger arkadaslarmi oradan ydnlendirir.
Omer Dede ve Nurullah Efendi, Selendi ve ~evresinde halkm birlik ve beraberligi
icin ~ah~1r. Ayrrca halkm ziraat, hayvanohk ve saghk ydniiyle egitimi iizerinde
durur. Sonralarr bu ~ah1slarm mezarlari ziyaret yeri olarak gidilmeye haslamr.
Raia Nurullah Efendi'nin mezarr srkea ziyaret edilen bir yerdir. Eskin Kdyil'nde
bir kadmda bulunan "~ifa tast ", N urullah Efend in in ~ifa tasi olarak bilinir ve
ziyaret edilir.
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Omer Dede Tiirbesi

7. NUFUS
Selendi, Kula iI~esine bagh bir nahiye iken 1954 yihnda aynlarak
Manisa'ya bagh bir il~e olmustur, 1955 yshnda yapdan niifus saymnna gore
merkezin niifusu 1542, koylerin niifusu ise 18478 olmak iizere toplam niifus 20020
olarak tespit edilmi~tir. 2000 ytlmda yapdan son niifus saymnna gore merkezin
niifusu 10 000, koy niifuslan ise 25 000 olup toplam niifus 35 000' e ulasnnsnr.
Ileeye bagh bucak olmayrp, merkeze bagb 11 mahalle ve 44 koy vardrr,
Koylerinde eok sayida mahallesi bulunmaktadir. 44 koyiin 117 civannda mahallesi
vardir, Selendi' ye civar ii ve ileelerden go~ olmayrp halk genellikle il~enin
yerlisidir. Niifus saynnmdaki rakamlardan anla~dacag1gibi i~sizliknedeniyle diger
ii ve ileelere go~ yasanmaktadir. Bu nedenle niifusta fazla bir artis olmamaktadrr,
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8. MUZiK VE FOLKLOR
8.1 Halk Oyunlarr :
Selendi' de diigiin, bayram, mahalli kurtulus ve ozel giinlerde yapdan
eglencelerde oyunlar oynamr. Bu oyunlarr iki boliimde inceleyebiliriz.

8.1.1 Davul, zurna ve saz e~liginde oynanan oyunlar:
Vatanda~larm

diigiin,

oynadrklart oyunlardir.

bayram,mahalli

kurtulus

Bunlar "Zeybek, Harmandah,

Selendi tiirkiisii " oyunlaridrr.

ve

ozel

giinlerde

Islamoglu, Koroglu ve

Ayrica giinliik oyun havalariyla

da oyunlar

oynamr.

8.1.2 Orta Oyunlari :
Bayramlarda,

diigiinlerde ve mahalli kurtulus giinlerinde orta oyunlart

oynamr. Bu orta oyunlar, halkm kendi yasannsmdau pkard1g1 ortak yasam bicimi
oldugu gibi aym zamanda

oykii ve kahramanhklardan esinlenerek yapilnus

oyunlardir. il~e kdylermden Satrlmrs Koyii orta oyunlanyla aduu duyurmustur.

SELENDi TURKUSU
Selendi halki Yoriik soyundan olup hareketli tiirkiileri bulunmaktadir. Her
yerlesim yeri gibi Selendi'
yansmusnr.

de de acilar, sevincler ve ayrthklar

tiirkiilere

Selendi' nin kendine has tiirkiisii olan Selendi Tiirkiisii eahmp

soylendigi gibi kivrak bir balk oyunu olarak ta en cok oynanan oyundur.
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Selendi Tiirkiisii
Selendi'nin ak srvah evleri,
Icindedir agalar1 beyleri,
Hop dendi gel gel aman,
Ben senden ayrdamam,
Saclari salh gelin, pabucu pullu gelin

Selendi' nin dombaylari batakta,
Hamm yarim hasta olmus yatakta
Hop dendi gel gel aman
Ben senden ayrdamam,
Saclarr salh gelin, pabucu pullu gelin

Selendi' nin sari sari samam
Ah yine geldi ayrdmanm zamam,
Hop dendi gel gel aman
Ben senden ayrdamam,
Saclari salh gelin, pabucu pullu gelin

Selendi' nin alt yanmdan gecmeli
Can Fadime' yi fincana koyup icmeli
Hop dendi gel gel aman
Ben senden ayrdamam,
Saclart salh gelin, pabucu pullu gelin

8.2. Cirit Oyunlan :
Selendi ve ydresi Kmlkecili ve Akkecili Gacar yoriiklerinden olup.daghk
bolgelere hayvancihk icin yerlesmislerdir, Bu nedenle eskilerden

bu yana

ata

binmeye merakh bir halka sahiptir. Halk diigiin ve hayramlarmi at oyunlarryla
suslemlstir. Oncelerde at ulasun araci olarak ta kullamlnnsnr.
Yapilan diigiin tdrenlerinde mutlaka an iyi olan ~agrihr. Gelin en iyi ata
bindirilir ve onunla dolastmhr. Gelin, erkek evine indirildikten sonra bir meydana
ddrt bes metre yiikseklikte ip gerilir,diigiine kanlan athlar degnek yarrsma
kanhrlar. Degnegini dik olarak yere vurdurup ipin iizerinden atlatan biniciye
diigiin sahibi tarafmdan eesitli hediyeler verilir. Ayrica diigiinlerde, bayram ve
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senliklerde cirit oynamr. Galip gelen cirit takmnna para, dokuma, koyun, kuzu
gibi hediyeler verilir.
Selendi' de at merak.Indan dolayi "At Biniciligi Kuliibii " kurulmustur.
Tiirkiye genelinde oynanan cirit oyunlarmda derecelere imza atnnslardir.

Selendi Atcilar ve Biniciler Kuliibii Basarr Tablosu
TARill

YER

DERECE

23.04.1991

ELAZIG

BiRiNCiLiK

06.06.1991

MALATYA

UCUNCULUK

04.09.1991

MANiSA

BmiNCiLiK

12.04.1993

USAK

iKiNciLiK

17.04.1993

MANiSA

BmiNCiLIK

06.06.1993

MALATYA

iKiNCiLiK

15.05.1994

MALATYA

iKINCiLiK

06.05.1995

SELENDi

BiRiNCiLiK

21.05.1996

SELENDi

BiRiNCiLiK

29.10.1996

ANKARA

U(:UNCULUK

29.06.1997

SELENDi

BiRiNCiLiK

15.05.1999

MALATYA

BiRiNCiLiK

29.10.1999

SELENDi

BiRiNCiLiK

04.09.2000

SELENDi

BiRiNCiLiK
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Selendi Cirit Takmu
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9. EL SANATLARI
Selendi halki otantik ozelliklerini kaybetmemistir. it~ede balk genellikle
ydriik ailelerinden

olustugu icin aileler yasam oykiilerini nakrs ve islemeye

dokumuslardrr, Yorukler kendi dogalhklarm1 ve giizelliklerini dokumacihga ve
oya islemeciligine yansitmrslardrr.

Tas yaprtlarmdan kagm arabalarma kadar

ozgiinliikleri aim terleriyle karisrmsnr,

9.1. Kilim:
Selendi kilimleri yurt capmda ismini duyurmustur, Resmi ve ozel tamtun
kataloglarmda en basta yer alan kilimin Selendi admm tamtdmasmda biiyiik bir
yeri vardir. Kilimlerin cesitlerini ~oyle srralamak miimkiindiir. Kertme kilim,
Karagoz kilim, San kilim, Sinekli kilim seklindedir,
Kilim dokumada dogal koyun yiinii yikamp kurutulduktan sonra temizlenir
ve ozel yay tokmakla

vurularak koparnhr, Kopartdan yiin burma yumaklar

yapihr ve kilim, heybe, torba ipi olarak kirmanda egrilir. Daha sonra boya
kazanlarmda boyanarak kurutulur. Tezgaba takihr ve Osmanh motiflerinden
secilen bir motifle dokunmaya baslamr,
Selendi'nin

dokuma

ozelliklerinden

biri

de

keci

kilmdan

cullarm

dokunulmasidir. Keci kilmdan cul, cuval, cadrr ve geri dokunmaktadrr. "Geri,
kagm arabalarmm kanatlarma gerilerek icine saman konulan dokumadir "

9.2. Hah:
Selendi dokumacihgmda
asmakla

baslannsnr. Varhkh

bah, 1930 yrllarmda
sayilan

kisiler

binek

at eyerlerine hahheybe
atlarma

hahheybeler

dokuturlardi. Arna bah Selendi ekonomisine 1950-1960 yrllari arasmda tezgahlar
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halinde

girmistir,

1970 ydlarmda kiiylerin

gecim kaynagi olan hahcshk hemen

hemen her eve girmistir,
Ki~ aylarmda gene kizlarm korolar soyleyerek dokuduklari hahlar evin
gecimini sagladigi gibi onlarm dokumadaki senlikleri de goriilmeye deger. Selendi'
de kaba ve ince bah dokunulmaktadir. Yaygi hahlari, duvar hahlarr, yolluk
hahlarr ve namazhk hahlari dokunur. Ayrica hahdan torba ve heybe de yapihr,
Selendi'nin merkezinde ve kdylerinde dokunan "kirkitli hah" hem gelir
kaynagi olarak goriildiigii gibi hem de Ege Turizmi pazarmda seckin bir yer
almaktadrr, il~e Halk Egitim Merkezi Miidiirlilgiince aeilan kurslarda yetisen
elemanlar sayesinde basta A.B.D ve Japonya olmak iizere bir cok di~ iilkeye ihrac
mah hah dokunmaktadir.

9.3. Carpana :
Biiyiik bir incelik ve el marifeti ile kirmanda hazirlanan yiin ip, kdk veya ip
boyalarryla boyandiktan sonra tezgaha asthr, Sonra cesitli motiflerle ~arpanamn
dokumasi yapihr. Carpana da asil ozellik ip ve siistiir. Ip olarak carpana, cocuk,
odun ve testi sarmmada kullamhr. Siis esyasi olarak ise atlarda, duvar siislerinde
ve hammlarm

bellerinde kullamhr.

Siis earpanalarmda kullamlan mavi goz

boncuklari ve melengec karalari nazar degmesin anlann tastr,

9.4. Torba ve Heybe :
Torba,

ozellikle Selendi'nin

kdylerinde yiyecek ve malzeme tasimada

kullamlan dokuma iiriiniidiir. Torbanm i~ yiizii diiz, dis yiizii ise motiflerle
dokunur. Sac orgiisii ve mavi boncukla d1~ yiizii siislenir. Torba yiin ve pamuktan
dokunur.

Heybe ise, torbanm ~ift gozliisiidiir. Ylyecek-ieecek, arae-geree, ve esya
tasnnak iein kullamhr, insanlar tarafmdan t~mabildigi gibi yiik hayvanlanyla da
tasunr,

Evlerde siis esyasi olarak kullambr.

Selendi halkmm yasammda

vazgeeilmez dokuma oldugu gibi ekonomisine de katkisr vardir, <;iinkii turistler ve
isyeri sahipleri tarafmdan siis esyasr olarak ragbet gormektedir.

Selendi El Dokuma Habsma Bir Omek
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Carpana

10. SELENDi MUTFAGI
Her yerlesim yerinin oldugu gibi Selendi'nin de kendine has yemekleri
bulunmaktadir.

10.1.Tarhana :
Selendi halkmm vazge~emedigi tek yemek tarhanadtr desek pekte yalanci
eikma yiz. Tarhana her mevsim halkea yenilen bir yemektir. Ozellikle sabahlan
kahvaltI yerine yenir. Yani tarhana eorbasi eok istenen, ozlenen ve siirekli yenen
bir ~orbad1r. Her yorenin kendine has tarhana ~orbas1vardir, Selendi'nin tarhana
eorbasmdaki malzemeler ise ~oyle siralamr, Un,klrmm tarhanahk biber, sogan,
nohut, nane, bazen yogurt ve tarhana otu kullamhr. Unun dismdaki tiim
malzemeler tencerede kaynanhr, Bu karisima "pi~irgi" denir. Adet

olarak bu

pisirgiden komsulara birkae tabak dagmhr, Daha sonra un eklenerek yogrulur.
Bu kartsnn daha sonra serilerek bekletilir. Bekletme sonunda gene kizlar ve
komsularla birlikte tiirkiiler soylenerek ovulup, elekten gecirilir, Kurumaya
birakihr ve belli bir zamandan sonra lezzetlitarhana eorbasi meydana gelir.
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10.2.Ho~merim Tathsr :
Selendi yoresine has peynir tathsidrr, Bu tatb iein tuzsuz peynir, un,
tereyag, ve seker gereklidir. Once taze tuzsuz peynir elle ovalamp kii~iik parealara
aynhr. Bir siire bekletilir. Pisirilecek tavaya bir miktar tereyag; konur ve taze
tuzsuz peynir ieine eklenip iyice karistmhr, Daha sonra un eklenip yeniden
kavrulur. Ayn bir kapta kaynatdan serbet hazirlanan ho~merimin iizerine
dokiiliir ve bekletilir. Servise hazir hale gelen ho~merim tathsi Selendi hafkr
tarafmdan eok sevilen bir tatb tiirildiir. Heniiz imalat yapdan bir i~ yeri yoktur.

11. iDARi YAPI
11.1 Kaymakamhk:
Selendi'nin

miilkii amiri

kaymakamdir,

Selendi 1954 yihnda

ilee

oldugundan beri kaymakambk tarafmdan yonetilmektedir. il~ede kaymakamhgm
ozel bir

binasi

olmasma ragmen

kendine

ait

bir

kaymakam

lojmam

bulunmaktadir, Kaymakamhk hiikiimet konag1binasi ieinde yer almaktadrr.

Hiikiimet Konag1
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11.2 Belediye :
Selendi daha dncejeri Kula ileesine bagh bir nahiye iken 1954 yihnda
nahiyelikten aynlarak Manisa Ili'ne bagh bir ilee durumuna gelmistir, Bu yddan
itibaren belediye baskanhgma seeilen insanlann hepsi Selendi'nin kalkmmasi iein
eahsmrslardir,

Belediye yihn belirli iein giinlerinde balk ban

eglenceler

diizenlemektedir

11.3 Egitim Ogretim :
il~ede ogrenci sayisi ve egitime talebin artmasi goz oniine abnd1gmda yeni
okul- lann aeilmas; ihtiyaci ortaya eiknnsnr, il~e merkezinde ddrt ilkogretim
okulu ile beraber ii~ tane lise diizeyinde okul vardir, Manisa ilinde tek yanh
ilkogretim okulu Selendi'de bulunmaktadir, Egitim ogretim konusundaki tek
eksiklik ileede yiiksek ogretimin bulunmamasidrr,

Yanh ilkogretim Bolge Okulu
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11.4 Halk Egitim Merkezi :
il~ede bulunan balk egltlm merkezinde, A.B.D ve Japonya basta olmak
iizere eesitli iilkelere ihrae
elemanlann

bah dokuyan

elemanlar

yetistirihnektedir,

dismda bilgisayar, daktilo, dikis-nakrs ve balk oyunlan

Bu

kurslari

verilmektedir.
11.5 Saghk:
il~ede bir adet 25

yatakh Devlet Hastanesi ile birlikte, Merkez, A~ag1

Giilliice, Pmarlar ve ~ehirlioglu Saghk Ocaklan olmak iizere dort adet saghk ocag1
bulunmaktadsr, Aynca Devlet Hastanesi 'ne ek olarak

yaprlan 50 yatakh bina

2001 yihnm Haziran aymda hizmete girecektir.

12. ULASIM
Selendi, Ankara-Izmir

kara yoluna 16 km. uzakhktadir. Her giin Kula,

Salihli,Turgutlu, Izmir, Usak, Simav ve Demirci'ye toplu ulasnn imkam vardir,
il~e Manisa'ya 155 km, Izmir'e 180 km ve Usak'a 77 km uzakhktadir, Yollann
tamami asfalt olup her mevsim ulasuna elverislidir, Koy yollannm
asfaltlannus olup eahsmalar devam etmektedir.

Ulasun Haritasi
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13.SANAYii
Selendi'de sanayii yok denecek kadar azdir. Ilcede bir adet sanayii sitesi
bulunmaktadir. Burada her tiirlii haknn ve tamirat isleri yaptlmaktadtr- Aynca
fabrika olarak Demir Profil Uriinleri ve Sera imalan ile un fabrikalari vardir.

14.iL(EDEKi BAZI iNAN(LAR
14.1 Uzerlek Tiitetmek:
Giizel bir eocuk baskalari tarafmdan eok sevilip aglamaya baslarsa bu
~ocuga nazar degdigine inamhr. Bir soba kiiregi iizerine koz konulur. Yesilken
toplanarak kurutulan iizerlek denilen ottan ve ~ocugu seven kisilerden hirer bez
parcasi almarak koz iizerine konulur. Yanmaya ba~laymca erkan duman nazar
degen kimseye kokutulur. Hap$1rtan bu kokunun nazara iyi geldigine inamhr.

14.2 Aydes A~1 Pisirmek :
Cok zay1fve geli~memi~eocuklarr ~eytanm degi~tirdigine inamhr. fr~ yolun
birlestigi yerde bir tencere koyularak yemek pi$irilir. Yani seytanla degi$tirilir.
Yoldan ge~enler tencerenin altma odun atarlar. Yemek pisince kadm cocugu ahr
ve arkasma bakmadan baska bir yoldan eve gelir.

14.3 Hancer Cevirmek :
Ba~1, beli, srrti agr1yan kisi hancerctye gider. Uzerine kmmzr bez ortiiliir.
Bezio iizerinden elindeki hanceri durmadan gezdirir. Bu arada hancerci icinden
dualar okur. Bu i$ icin para odenir.

14.4 Tiirbeye Baglanma :
Cocugu olamaya kadmlar mezarhktaki tiirbeye gider. Orada namaz kilar,
dua eder ve bir bezi tiirbeye baglar. Boylece ~ocugu olacagma inamr.
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14.5 Kostek Kesme :
Yeni yiiriimeye haslayan eocuk, yiiriiyii~ii ve bareketleri iyi olan bir ki~i
tarafmdan iki ayag1 bir renkli iple baglamr. Sonra bu ip kesilir. Boylece ~ocugun
yiiriiyii~iiniinve bareketlerinin o kisiye benzeyecegine inamhr.

14.6 Parptlamak:
Riiyasmda kedi, kopek, isiran bir kisi yi parpi yapan kisiye gider bu kisi
okur, bir par~a odun inceltilir tuz ile suya kanhr ve birazda ekmek iizerine ekilir.
Ekmek yenir suda i~ilir bu arada parp1c1da okumaya devam eder. Bu isler iein
para odenir. Para odemeye arasnn kesme de denir.

14.7 om Arkasmdan Yaptlanlar:
Olii eikan eve kemsutan, uzak yakm akrabalar1 tarafmdan erene gidilir.
Erene gitme yemekle olur. Yemek hazirlamr aksam yemegine olii evine gidilir.
Gitme iki baftaya kadar devam edilir. Olii evi bu eren sonunda oliiniin ag1z
a~mas1myapar.

14.8 Agiz Acma :
Un dan yagda katmer veya pisi yapjhr. Erene gelenlere ve komsulara bu
pisiler dag1tihr. Birkac sofrahkta erkek eve ~ag1r1hr,evde pisi ve tath yedirilir,
kuran okutulur.

14.9 Hayir Yapma:
Olen kisi icin yemekli hayir yapthr. Yemeklerden kom~ulara dagit1hr. Eve
misafir ~ag1r1hr.Misafirlere yemeklerde yedirilir.
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14.10 Elli ikinci Gece:
Oliiniin oliimiiniin 52. giiniiniin aksamma camii de veya evde mevlit
okutturulur.

14.11 Hayir Pilavi Yapma:
Evde arzulanan bir isin olmasi, yada kaza ge~irme gibi sebeplerde horoz
kesilir, pisirilir suyu ile nohutlu, etli bulgur pilavi pisirilir dagtt1hr.

15 AGIZ ve SiVE OZELLiKLERi

:

Selendi halkmm konusmasi istanbul Sivesi'ne yakmdir. Ne kadarda
istanbul Sivesi'ne yakm bir konusma dili olsa da kendine has konusmasi hazr
kelimelerle acikca meydana cikar. Bu kelimelerden ornek verecek olursak;
"eki": o "Ekini gotiir annene ver"
"hindi": simdi "Hindi geldig! zaman dersine cahsir"
"gari" : artik "Gari bir daha yagmurda dolasmaz"
Goriildiigii gibi konusma dilinde farkhhk gosteren kelimelerin en basmda bunlar
gelir.

16. "UC EYLUL KURTULUS SENLiKLERi"
ilki 1970 yrh 3 Eyliil tarihinde kurtulus bayrami olarak kutlanan ve
giiniimiize kadar uzanan 3 Eyliil Senlilderi her yd aym tarihte bir bayram havasi
icinde kutlamr.
3 Eyliil Senlikleri; Belediye Baskam'mn

giiniin anlamnn belirten

konusmasi ile ba~lar.Siras1yla siirler okunur, seymanlar zeybek oyunlarr oynar.
Koyliilerin hazirlad1g1siislii develer, kagm arabalart, avcilar, ancilar, biniciler ve
mehter takmundan olusan festival konvoyu bandolarm giir sesleri e~liginde resmi
ge~it toreni yaparlar. Daha sonra hep birlikte ilcenin gurur kaynagr ata sporu cirit
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oyunlanmiz1

izlemek iizere Vali Muzaffer

ge~ilir. Davullar

ve zurnalarm

Ecemts'In

adnn tasryan cirit sahasma

sesleri cirit atlarma,

cirit oyunlarmr

harekete

gecirerek oyunlari baslatir.
Zevkle izlenen cirit oyunlarr sonrasmda

1. gelen takrma odiilleri verilerek

alanda bulunan tiim davetlilerle birlikte ogle yemegi yenilir. Bu yemek birlik ve
beraberligin sembolii olur.
Yemek sonrasi kimsesiz cocuklar, belediye tarafmdan Devlet Hastanesi'nde
siinnet ettirilir. Arkasmdan trap

auslan izlenir. Trap anslaruu takiben yoresel

amator sesler yarrsmasr senliklere ayri bir boyut kazandmr.
Ozetleyecek olursak 3 Eyliil Senlikleri halk konserleri, ydresel sanatcilar
tarafmdan sergilenen kukla oyunlarr ve orta oyunlariyla baslar, il~e halki bu ozel
giinde gonliince cosar ve eglenir. Giiniin bitiminde ciritciler sehir parkmda ovgiiye
deger sazh sozlii eglence ile progranu tamamlarlar.
Son yillarda ayrica, Sera Senlikleri ve Haziran aymda Kiraz Senlikleri de
yapdmaya baslannnsur.
Bunun yamnda

Selendi'de

dini bayramlar,

siinnet etkinlikleri,

asker

ugurlama, iftar yemekleri, mezar ziyaretleri de halki bir araya getiren cesitli
toplumsal etkinlikler arasmda yer ahr.
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Kurtulus Senfikleriaden Goriiniim

Halkm Birlik ve Beraberlik Goriintiileri
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•

KAYNAK<:A
1. Selendi Kaymakam1yla birebir gorii~me ve kaymakamhktan
alman genel bilgi notlarr,
2. Selendi Belediye'si Baskamyla birebir gorii~me ve belediyeden
alman genel bilgiler.
3. Selendi halkmdan, Cennet AKTAS, Ali UNALAN, Rasit ER,
Fatma AKKOYUN, Saide UNALAN ile yapdan sohbet notlari,
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