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Yunanistan’ýn orta kesiminde
tarihî bölge.
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Orta Yunanistan’da 14.030 km²’lik bir
alaný kapsar. Günümüzde Karditsa, Larissa, Magnesia ve Trikkala idarî bölgelerine
(nomos) ayrýlan Tesalya (Thessalía) verimli iki ovasýyla Yunanistan’ýn önemli bir kesimini oluþturur. Yunanistan’ýn en büyük
düzlüklerini meydana getiren bu ovalarýn
etrafý bölgenin en yüksek daðlarýyla çevrilidir. Kuzeyde Khassia ve Kamvounion, kuzeydoðu uçta Olimpos, güneyde Othrys ve
batýda Pindos daðlarý yer almakta, Pindos daðý Yunanistan’ýn omurgasýný teþkil
etmektedir. Doðu tarafýnda Ege denizi boyunca uzanan Ossa, Mavro, Vouni ve Pelion daðlarý ile kapatýlmýþ olup sadece dar
bir geçitle Volos (Golos) körfezine açýlýr. Düz
alanýn doðu kesimindeki ovada belli baþlý
yerleþim yerleri olan Çatalca (Pharsala), Týrnova (Tyrnavos), Golos Limaný ve merkez
Larissa (Yeniþehir) bulunur. Batýdaki ovada Trikkala (Týrhala), Karditsa ve Sofades,
eskiden daha önemli olan Fanari (Fener)
gibi ana merkezler vardýr. Bu iki ova tarih
boyunca Yunanistan’ýn tahýl ambarý görevini yapmýþtýr. Ortaçað’da her iki ovada
farklý geliþmeler cereyan etmiþtir. Osmanlý döneminin baþlangýcýnda (1386) Tesalya’nýn özellikle doðu düzlüðü Anadolu’dan
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gelen çok sayýda Türk göçebelerinin yerleþtiði alandý. Tesalya ayrýca Osmanlýlar tarafýndan Ýslâmî yaþam tarzý için gerekli
olan pek çok heybetli eserin yapýldýðý yerdir. Bunlar arasýnda camiler, okullar, hamamlar, dükkânlar, tekkeler, kervansaraylar ve gösteriþli taþ köprüler bulunmaktadýr. Bütün bu eserlerden sadece beþi veya
altýsý günümüze ulaþmýþtýr.
Tesalya’nýn yerleþme tarihi Neolitik çaða kadar iner. Tesalyalý Grek kabilelerinin
yerleþiminden sonra milâttan önce XII.
yüzyýlda burasý antik Yunan mitolojisinde
geçecek derecede önem kazandý. Milâttan önce 352’de Makedonya Kralý II. Filip
Tesalya’yý ele geçirdi. Milâttan önce 196148 yýllarý arasýnda Tesalya tekrar baðýmsýzlýðýna kavuþtu. Ardýndan Romalýlar’ýn
idaresine girdi. Roma Ýmparatorluðu döneminde Tesalya’da þehirleþme geliþti, büyük yapýlar inþa edildi. Hýristiyanlýk ise erken tarihlerde yayýldý. V ve VI. yüzyýllarda
büyük sayýda bazilika yapýldý. Antik kültür ve ilk dönem Bizans idaresi 600 yýlýndan itibaren baþlayan Slav iþgalleri ve yerleþimiyle birlikte sona erdi. Slavlar iki büyük dalga halinde geldi. Slavca birçok köy,
nehir ve dað isminin bölgeye ait XIX. yüzyýl haritalarýnda görülmesi bu hareketin
kalýcý duruma geldiðine iþaret eder. 922925 yýllarýnda I. Bulgar Çarý Simeon, Makedonya ve Tesalya’nýn içlerine kadar ilerledi. 985-986’da yarým yüzyýllýk bir barýþýn ardýndan, Makedonya ve Batý Bulgaristan çarý Samuil, Larissa’yý ve Tesalya’nýn
tamamýný ele geçirdi, 996-997 yýlýna kadar idaresinde tuttu. Daha sonra Bizans
idaresi yeniden kuruldu.
Slav iþgallerinin ardýndan Latince konuþan ve Ulah (Vlach) diye adlandýrýlan Balkan göçebeleri Tesalya daðlarýnda yerleþti. Bölgenin 1075-1078 yýllarý arasýndaki
tarihini yazan Kekaumenos bunlarý açýkça zikreden ilk kiþi olmuþtur. 1066’da Ulahlar Bizans idaresine karþý isyan etti. Ýspanyol yahudisi Tudelalý seyyah Benjamin onlarýn 1066’da, Vlachia þeklinde adlandýrdýðý Lamia (Ýzdin) þehri civarýndaki topraklarda faaliyet gösterdiklerini söyler. Hatta
Vlachia bütün Tesalya için kullanýlmýþtýr
(Akropolites, Pachimeres’in eserleri, 1336’da III. Andronikos’un imparatorluk buyruklarý ve 1342’de Kantakuzenos’un tarihi). XIV. yüzyýlda Balkanlar’ýn diðer kesimlerinde de Vlachia denilen bölgeler ortaya
çýktý. Tesalya’daki Vlachia’dan bunlarý ayýrmak için buralara Megali Vlachia adý verildi (Bizans tarihçileri Nicetas Choniates,
Akropolites, Pachimeres). Ulahlar özellikle Pindos daðlarýnda ve iki ovanýn güne-

yindeki engebeli arazide yerleþtiler. 1204
yýlýnda Haçlýlar’ýn Ýstanbul’u iþgalinin ardýndan Makedonya ve Tesalya, Latin Selânik Krallýðý’na dahil oldu. 1218’de Epir Despotu I. Theodoros Angelos, Tesalya’nýn
önemli bir kesimini ele geçirdi. 1259’da
Pelagonya savaþýndan sonra Ýmparator VIII.
Mikhail Palaiologos adýna Ioannes Palaiologos, Tesalya’nýn doðu yarýsýný alýp Nicea
(Ýznik) Ýmparatorluðu’na kattý. Bununla
birlikte Tesalya büyük oranda otonomiye
sahipti.
1320’lerde Katalanlar, Tesalya’da özellikle doðu ovasýnda büyük tahribata yol
açtý. Ardýndan savaþçý Arnavut gruplarý
Tesalya’ya saldýrdý ve korumasýz düzlüklerdeki yýkýma katýldý. 1342 sonunda Ioannes
Kantakuzenos, Tesalyalýlar tarafýndan imparator kabul edildi. Kantakuzenos güvenilir adamý olan Angelos’u Tesalya valiliðine tayin etti. Angelos 1348’deki veba salgýnýnda öldü; Sýrp Ýmparatoru Çar Stefan
Duþan bunun üzerine Tesalya’yý ele geçirdi. Tesalya Valisi Preljub’un ardýndan Duþan’ýn 1355’te âni ölümünden sonra 1356
ilkbaharýnda iç karýþýklýk yaþandý. Epir’in
eski Bizans idarecisi II. Nikephoros Tesalya’yý zaptetti ve Epir’i geri aldý. Nikephoros
sadece üç yýl hüküm sürdü ve Arnavut kabilelerine karþý yürütülen savaþta yenildi.
Tesalya ve Epir tekrar idarecisiz kaldý. Bu
sýrada Çar Duþan’ýn üvey kardeþi Sýrp Prensi Simeon buraya girdi ve Trikkala’da imparator ilân edildi. 1366-1367’de Simeon,
Trikkala’nýn kuzeyindeki daðlarda Meteora manastýrlarýný inþa ettirdi. Daha sonra Alexis Angelos Philanthropenos Tesalya’nýn idaresini üstlendi (1370-1390). Onun
ardýndan yerine Manuel Angelos geçti
(1390-1393). Her iki idareci de Batý ovasýnda bulunan Trikkala’da ikamet etti. Çünkü Katalan ve Arnavut iþgalleriyle XIV. yüzyýlda cereyan eden ve sonu gelmeyen feodal savaþlarýn neticesinde Larissa ve doðu
ovasý yaklaþýk 1315 yýlýndan itibaren büyük oranda yýkýlmýþ ve boþaltýlmýþtý.

Osmanlýlar’ýn XIV. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Rumeli yakasýndaki fetih faaliyetleri
Tesalya’yý da etkiledi. Doðu ovasý Gazi Evrenos Bey tarafýndan 1386-1387 kýþýnda
fethedildi. Kendisi ve oðullarý daha sonra
buraya Anadolu’dan Türk yerleþimcileri
getirdi ve bölgede ilk Ýslâmî yapýlarý inþa
ettirdi. XV. yüzyýlýn ilk yarýsýnda Evrenosoðlu Ýbrâhim Bey, Alasonya (Elasson) þehrinde bir imaret yaptýrdý. Bu imaret 1871
yýlýnda hâlâ yoksullara ve yolculara yiyecek veriyordu. Ýbrâhim Bey’in oðlu Ahmed
Çavuþ imarete bir cuma camisi ilâve etti.
Ýbrâhim Bey’in torunu Ömer Bey, Badra-
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cýk kazasýndaki Yaç Aðaç / Pazarlu Fakih’in
nahiye merkezinde bir cuma camisi ve Ýzdin’de bir kervansaray inþa ettirdi. Harap
edilen ve boþaltýlan Tesalya’nýn doðu ovasýnýn yeniden iskâna açýlmasý Osmanlý idaresi döneminde gerçekleþti. 1320’lerden
itibaren yýkýlan ve boþ kalan Larissa tepesindeki Bizans þehrinin kalýntýlarýnýn aþaðýsýnda çoðunluðu Türkler’in oluþturduðu Yeniþehir kuruldu. 1400 yýlý civarýnda
Gazi Evrenos’un oðlu Barak Bey bir imaret-cami, bir kervansaray ve otuz iki dükkân yaptýrdý, böylece yeni yerleþim merkezi bir kasaba olma sürecine girdi. Makedonya’daki diðer iki kervansarayýn dýþýnda Barak Bey, Yeniþehir’in batýsýnda daðýn tepesindeki Fener Kalesi’nin aþaðýsýnda bulunan açýk þehirde bir zâviye, kervansaray, hamam ve dört kemerli bir köprü inþa ettirdi. 1506’da Yeniþehir’deki imaretin 64.116 akçelik geliri ve on dokuz kiþi çalýþaný vardý; yolcularla yoksullara büyük miktarda yiyecek daðýtýlýyordu. Zaman
içerisinde Yeniþehir geliþerek Tesalya’nýn
büyük bir þehri, önemli bir Ýslâm merkezi, pek çok yazar ve þair çýkaran bir mekâný oldu.
Tesalya’nýn geliþmesinde rol oynayan
ikinci büyük hayrat sahibi, 1380’lerin sonunda Gazi Evrenos’un mîrâhuru diye zikredilen ve 1422’den itibaren 860 (1456) yýlýndaki ölümüne kadar Tesalya valisi olan
Gazi Turahan Bey’dir. Sancaklarýn merkezi
Týrhala’da bir cami, iki mescid, bir hamam,
bir kervansaray, zâviye ve 120 dükkân yaptýrdý. Yeniþehir’de bir cami, medrese, zâviye ve altmýþ dört dükkân, Platamona’da
Selânik’e giden ana yoldaki Tempe kanyonunun giriþinde bir kervansaray ve yine Selânik yolu üzerinde biraz daha kuzeyde Çitroz’da bir baþka kervansaray inþa ettirdi. Karahalilçayýrý ve Petrepoli kasabalarýnda da iki taþ köprüsü vardý. Oðlu Turahanoðlu Ömer Bey de büyük bir
inþa faaliyeti baþlattý. Týrhala’da bir medrese, bir mektep, bir hamam, iki halvethâne, iki kervansaray, bir bedesten, üç
mescid, bir imaret, 241 dükkân, birkaç
köprü ve taþ döþeli yollar yaptýrdý. Diðer
inþa faaliyetleri içinde Larissa / Yeniþehir’de bir cami, imaret, mescid, iki hamam,
bir kervansaray, bir bedesten ve 210 dükkân; Tatarlar kasabasýnda bir cami ve bir
mescid; Platamona’da bir zâviye, kervansaray ve bir mescid; Likostom Derbendi’nde bir zâviye, cami ve kervansaray;
Çeþme olarak adlandýrýlan ve Çatalca’nýn
(Pharsala) yakýnýnda bulunan yerde bir
zâviye ve kervansaray; Çatalca’nýn içinde
bir hamam, bir kervansaray ve otuz do-

kuz dükkân; Fener kasabasýnýn yakýnýnda
bir ýlýca hamamý; Çaputlu kasabasýnda
(Cumapazarý) bir cami; Ýzdin’de bir imaret, bir mescid, birkaç çeþme ve bir köprü sayýlabilir. Ömer Bey 908 Rebîülâhirinde (Ekim 1502) vefat ederek Malkara’da
yaptýrdýðý caminin yanýndaki âbidevî türbeye defnedildi. Tesalya’daki bu eserlerinden sadece Larissa’da inþa ettirdiði büyük bedestenin kalýntýlarý ve daha önce
Hasan Baba Tekkesi olan türbenin harabeleri günümüze kadar gelebilmiþtir.
XV ve XVI. yüzyýllarda Osmanlýlar, Tesalya’da birkaç yeni þehir ve kasaba daha
kurdular. Kýrsal kesimde gittikçe büyüyen
alýþveriþ ihtiyacýný karþýlamak için oluþturulan pazar yerleri daha sonra kasaba haline geldi. Bunlarýn içinde Yeniþehir baþta
olmak üzere Agia (Yenice), Cumapazarý,
Embelek (Ambelakia), Ermiye (Almiros), Karditsa, Týrnova, Velestin zikredilebilir. Bunlardan bazýlarý Bizans-Slav Ortaçaðý’nda
mevcut olup XIV. yüzyýlda ortadan kalkmýþtý, diðerleri ise yeni yapýldý. Kasabalardan Cumapazarý Týrhala’dan Karditsa ve
Çatalca üzerinden Dömeke’ye (Domokos),
yine daðlar üzerinden Ýstife, Atina ve Mora’ya giden yol üstünde olup yeni Osmanlý þehirlerine güzel bir örnek teþkil eder.
XVII. yüzyýlda iki kubbeli ve kurþun kaplý
cuma camileri, beþ mescidi, bir hamamý,
medrese ve üç tekkesi bulunmaktaydý.
XIX. yüzyýlda büyük oranda Yunan þehri
oldu ve Megali Pazaraki (Büyük Pazaryeri)
diye adlandýrýldý. I. Dünya Savaþý’ndan sonra bu isim küçük bir Yunan kasabasý haline gelen Aghios Visarion þeklinde deðiþtirildi. Camilerinden birinin yalnýzca fotoðrafý günümüze ulaþmýþtý. 2006’da Yunan
arkeologlarý tek kubbeli saðlam bir cami ve
büyük bir hamam buldu. Büyük ihtimalle bu cami, 912 (1506) tarihli Týrhala Livâsý Tahrir Defteri’nin vakýf bölümünde

ve 1668’de Evliya Çelebi’nin eserinde zikredilen Turahanoðlu Ömer Bey’in eseridir.
Ermiye, XIV. yüzyýlda ortadan kalkan ve ayný adý taþýyan küçük bir ticaret ve liman
þehrinin devamý niteliðindedir. Ermiye’nin
geniþ ovasý Akkeçili yörükleri ve Aydýn’dan
gelen yerleþimciler tarafýndan yeniden iskân edildi. Ermiye ovasýnýn eski yer adlarý
hemen hemen bütünüyle Türkçe’dir. XVII.
yüzyýlýn baþýna kadar Ermiye küçük bir yer
halinde kaldý; ardýndan büyük bir þehir görünümü aldý. Evliya Çelebi 1668’de burayý
güzel evleri, camileri, tekkeleri, mektepleri, hanlarý ve hamamlarý bulunan, ancak
ismini vermediði bir kadýlýk merkezi diye
zikreder. 1806’da seyyah William Martin
Leake kasabayý geniþ bir alan üzerine daðýlmýþ, 300 evin arasýnda pek çok bahçesi
ve tarlasý olan bir yerleþim birimi olarak
tasvir eder. Bunlarýn çoðuna Türkler sahipti, ellisi Yunan ahalisine aitti. 1848 tarihli nüfus defterine göre burada 190
müslüman, 200 hýristiyan hânesi, yaklaþýk
2000 civarýnda nüfus vardý (BA, D.CRD, nr.
2045).
1833-1834 tarihli bir vakýf defteri parçasýnda Arslan Çavuþ, Esmihan Hatun,
Kâmile Hatun, Keyvan Çavuþ ve Sâlih Aða
camileriyle Ali Efendi, Mehran ve Ömer
mescidlerinin adýna rastlanýr. Ermiye’de
ayrýca iki medrese (Keyvan Çavuþ ve Sâlih Aða), bir mektep (Ali Efendi Mektebi),
bir zâviye kaydedilmiþtir. Fakat bu liste
tam deðildir. Arslan Çavuþ Camii Ermiye’nin en eski camisidir. Günümüzde Volos Müzesi’nde bulunan kitâbesinde inþaatýn Arslan Çavuþ tarafýndan baþlatýldýðý
ve kýzý Ümmühan Hatun tarafýndan 1005’te (1596-97) tamamlandýðý yazýlýdýr. 1868’de cami Miralay Sâdýk Bey tarafýndan yeniden inþa edildi. Adý geçen binalardan
Miralay Sâdýk Bey’in kitâbesi dýþýnda hiçbir kalýntý bugüne ulaþmamýþtýr. Küçük Al-

1139 (1726-27)
yýlýnda
Laspochori’de
Topal Osman Paþa
tarafýndan
yaptýrýlan
Pineios
Köprüsü’nün
kalýntýlarý
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miros Müzesi’nin bahçesinde bazý Osmanlý mezar taþlarý ve diðer yazýtlarý þehirde
unutulan müslüman varlýðýný hatýrlatan
unsurlar olarak durmaktadýr. Týrhala’nýn
30 km. güneydoðusundaki Batý ovasýnda
Karditsa þehrinin ortaya çýkýþý dikkat çekicidir. 1540-1570 yýllarý arasýnda Türk ve
hýristiyanlardan oluþan bir köy iken bir
dükkâný, bir camisi, mektebi, Kasým Çavuþ
Hamamý ve altý mescidiyle bir kasabaya
dönüþtü. Yeni kasabanýn vergi yükünün
% 70’ini dükkân kira gelirleri karþýlýyordu.
1805’te W. Martin Leake, Karditsa’nýn
500-600 hânesi bulunan ve hemen hemen tamamý Türkler’den meydana gelen
bir þehir olduðunu belirtir. Günümüzde
Karditsa 40.000’den fazla nüfusuyla Batý
ovasýnýn ulaþým ve ekonomik merkezi konumundadýr.
Týrnova, Küçük Olimpos’un bir kolunun
aþaðýsýndaki düzlükte Yeniþehir’in kuzeybatýsýna 18 km. mesafede bulunmakta
olup son derece önemli bir yerleþim merkezidir (bk. TIRNOVA). Ambelakia, Selânik
ve Atina arasýndaki ana yollar ve demiryollarýnýn bulunduðu yerde Tempe vadisi
civarýndadýr. Yunan tarihçisi Vakalopoulos,
Ambelakia’nýn Türkler tarafýndan imha
edilen kýyýdaki Stomion’dan gelen Yunan
göçebeleri tarafýndan kurulduðunu ileri sürmüþtür. Ancak 1454 tarihli Tahrir Defteri’ndeki bir not gerçek durumu açýk þekilde ortaya koyar. Burada Ambelakia yeni
bir timar köyü olarak görülür. Burasý bir
mezraa durumunda iken Hacý Mustafa’ya içine cizye alýnabilecek nüfus yerleþtirme ve sefer sýrasýnda asker çýkarma gibi þartlarla verildi. Hacý Mustafa da gayri
müslimlerden on iki hâneyi buraya yerleþtirdi. Çünkü çiftçiler, henüz yeni bir yerleþim köyünden beklenecek miktardaki
vergi oranýný elde edememiþti. 1466 yýlýna ait bir icmal defterinde Ambelakia’daki
yirmi hâne halký zikredilir (BA, MAD, nr.

66). 1569-1570 kayýtlarý elli iki mücerret
(bekâr), yirmi dul kadýn dahil 200 hânelik
bir büyümeye iþaret eder. Köy bu son tarihlerde Kanûnî Sultan Süleyman’ýn kýzý
Mihrimah Sultan’ýn mülkü olmuþ, ardýndan onun Ýstanbul’daki camilerine ve diðer kurumlarýna vakfedilmiþtir. Vakfýn korumasý altýnda Ambelakia daha da büyüdü; tekstil üretiminde ve yoðun biçimde
pamuk, þarap, tütün, ipek, zeytinyaðý ticaretinde Dresden, Hamburg, Viyana, Buda, Lyon, Odessa, Londra ve Amsterdam
þehirlerindeki ticarî mümessilleriyle müreffeh küçük bir þehir haline geldi. 1791’de Daniil Filippidis’in Geografia Neoteriki adlý eserinde Ambelakia’da “çok güzel” 550 hânenin varlýðý zikredilir. Ambelakia, daha sonra Týrnova ve Tesalya’daki
diðer yerler gibi bazý sebeplerden dolayý
düþüþe geçti. Bu bölgelerde XVIII. yüzyýl
Osmanlý tarzýyla inþa edilmiþ zengin süslemeli konaklar hâlâ geçmiþteki refaha þahitlik eder.

Osmanlýlar, daðlardan ovalýk alanlara
inen hýristiyanlarý iskân ederek Tesalya’nýn doðu ovasýnýn nüfusunu yeniden düzenledi. Anadolu’dan göç eden Türkler’in
bölgeye yerleþimi Yeniþehir’in doðusundaki büyük Kastritsa nahiyesindeydi. Düzlükte bataklýk olan Karla gölü civarýnda
1455’te Türkçe isimleriyle birlikte sadece
müslüman nüfusu bulunan on üç köy
mevcuttu (BA, MAD, nr. 10). Bunlarýn dördü daha önceki kayýtlarda yer almayýp yeni kurulmuþtu. “Önceki kayýt”la kastedilen, ya II. Mehmed’in ilk saltanat dönemi
olan 1443-1444 yýllarýna ya da II. Murad
dönemi baþlangýcýna ait defterler olmalýdýr. Böylece 1423-1443 yýllarýnda ovada
dokuz Türk köyünün varlýðý ortaya çýkar.
1506’da ayný bölgede yirmi Türk köyü mevcuttu (BA, TD, nr. 36). 1569-1570’te bu sayý yirmi bire ulaþtý (TK, TD, nr. 60). Kastritsa bölgesindeki Türk köylerinin kuruluþu
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büyük oranda XV. yüzyýlda gerçekleþti. Köy
adlarý ilk göçmenlerin nereden geldiðini
de gösterir (Aydýnlý, Germiyanlý, Menteþeli, Saruhanlý vb.). 1644-1815 döneminde
hýristiyanlar daha önce tamamen müslümanlara ait olan köylere yerleþmeye baþladý. 1570’te Türk köyleri 803 müslüman
hânesine sahipti ve hiçbir hýristiyan hânesi yoktu. 1880’de Türk köylerinin yarýsý
müslüman nüfusun tamamýný kaybetti.
Nitekim bu tarihte köylerde sadece 202
müslüman hânesi mevcuttu, hýristiyanlar
ise 507 hâneye ulaþmýþtý. Günümüzde çoðunluðu Yunanlý olan hýristiyan ahali yaþamaktadýr. Tamamýyla farklý bir manzara Yunanca ve Slavca isim taþýyan hýristiyan köylerinde görülmektedir. Eski köyler çoðunlukla Osmanlý öncesi dönemden
kalma, ovanýn kenarýnda ya da bayýrlarda
yer almaktadýr. Bir grup köy XV. yüzyýlýn
ikinci yarýsýyla XVI. yüzyýl boyunca kuruldu, Agia gibi bazýlarý ise küçük kasabaya
dönüþtü. Hepsi hemen hemen daðlarda
ya da Ossa ve Mavrovouni daðlarýnýn yüksek yaylalarýndaydý. Bizans döneminde bu
bölgeler rahiplerin hücrelerinde yaþadýklarý, baþka hiç kimsenin bulunmadýðý Kellia daðý diye bilinir. Kastritsa nahiyesinin
bütün dað köyleri hýristiyan-Grek olarak
kaldý.
Osmanlý idaresinin ilk yarýsýndaki Týrhala livâsý bütün Tesalya’yý kapsadý, ayrýca
Ýzdin’le birlikte Sperchios (Karasu) vadisi,
Badracýk ve Krenbeþ (Lamia, Ypate ve Karpenisi), Kravari ve Apokiri diye bilinen büyük
sahayý içine alýyordu. 1470’te Eðriboz sancaðý kurulduðunda Ýzdin-Badracýk bölgesi Týrhala’dan ayrýldý ve Eðriboz’a eklendi.
1521-1540 arasýnda Kravari ve Apokiri,
Ýnebahtý (Lepanto) sancaðýna baðlandý. Çatalca ve Golos da Týrhala’dan ayrýldý. Eski
Týrhala sancaðýndan geriye Týrhala, Fener,
Cuma, Agrafa, Alasonya ve Yeniþehir kazalarý kaldý. XVII. yüzyýlda Karditsa küçülen Fener’in yerinde yeni bir kazaya dönüþtürüldü. 1830’da Ýnebahtý Yunan Krallýðý’na dahil edildi. Çatalca, Ermiye, Golos
ve Agrafa Osmanlý topraðýnda kaldý. Osmanlý Devleti’nin son dönemlerinde bütün Týrhala sancaðý yeni oluþturulan Yanya eyaletine baðlandý.
XVII. yüzyýl süresince ve özellikle XVIII.
yüzyýlda Tesalya’da arazilerin çoðu büyük
çiftliklere dönüþmüþtü. Çok sayýda hýristiyan çiftçi yeni açýlan ziraat alanlarýna yerleþmeyi kabul etmeyerek müreffeh daðlýk köylere ve ovadaki yeni kasabalara yerleþmeyi tercih etti. Müslüman çiftçiler ise
büyük þehirlerde kaldý. Batýdaki ovada bu
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hareketlilik, köylerdeki nüfusun önemli sayýda azalmasýna ve müslüman yerleþimcilerin köyleri boþaltmasýna yol açtý. XIX.
yüzyýla ait kayýtlar, ova ve vadilerdeki köylerde yaþayan nüfusun XVI. yüzyýla göre
1/3 oranýnda azaldýðýna iþaret eder. Doðu
ovasýnda XVI ve XVII. yüzyýllarýn baþlarýnda tamamýyla Türk nüfusunun bulunduðu köylerde çiftlikler kurma süreci sebebiyle Rum hýristiyan nüfusu büyük oranda arttý. Bu sürece XVIII. yüzyýlýn son yýllarýyla XIX. yüzyýlýn ilk çeyreðinde âdeta
yarý baðýmsýz davranan Tepedelenli Ali Paþa ve oðullarý tarafýndan hýz kazandýrýldý.
XVIII ve XIX. yüzyýllarda halkýn güvenliði
de zayýfladý. Özellikle daðlýk bölgelerde yaþayan insanlar bu duruma karþý her yerde savunmaya elveriþli taþ kule evler yapmaya baþladýlar. Kitâbelerinde tarihleri belli olan bu evlerin pek çoðu günümüzde
hâlâ ayaktadýr.
Tesalya bölgesinde geç Osmanlý döneminde büyük devlet binalarý, özellikle köprüler ayaktaydý. 1726’da Rapsani yakýnlarýndaki Pineius nehri üzerinde yapýlan Topal Osman Paþa Köprüsü ve 1165’te (1752)
Çatalca yakýnlarýnda oðlu Tesalya valisi, þair ve devlet adamý Râtib Ahmed Paþa’ya
atfedilen köprü örnek olarak zikredilebilir.
Tesalya’daki tekkeler hakkýnda çok az þey
bilinmektedir. Defterdar Ekmekçizâde Ahmed Paþa’nýn Yeniþehir’de büyük bir Mevlevî tekkesi vardý. Tepedelenli Ali Paþa’nýn
Týrhala’da inþa edilen büyük ve süslemeli
Sâdî Tekkesi, yine ayný durumdaki Kestriç
nahiyesinde Aydýnlý köyündeki Bektaþî Tekkesi mevcuttu. Bunlardan ve benzeri yapýlardan bugün geriye tek bir taþ dahi kalmamýþtýr. Büyüklükleri ve mimari deðerleriyle ilgili bir fikir ise Çatalca’nýn kuzeydoðusunda yer alan Örenli (Ýreni) köyü yakýnlarýndaki bir tepe üzerinde bulunan Durbali (Tur Bâlî) Sultan Bektaþî Tekkesi’nden
edinilebilir. XVI. yüzyýl tahrirleri bu tekkeden söz etmediði gibi dergâhýn hemen
aþaðýsýndaki yoldan geçen Evliya Çelebi de
bundan söz etmez. Muhafaza edilen en
eski mezar taþý 1174 (1760-61) yýlýndan
kalmadýr. Ýki türbeden en eski olaný XVII.
yüzyýla kadar gider.
Osmanlý sistemi Tesalya’daki hýristiyanlara, Rum ve Ulahlar’a kiliseler ve büyük
manastýrlar inþa etme imkâný tanýmýþtýr.
Meteora’nýn yirmi beþ adet kayalýk manastýrý bu duruma bir örnek teþkil eder.
Yýldýrým Bayezid, bu manastýrlarýn en eskisi olan Grand Meteora’ya kendisinden
sonra da bütün sultanlar tarafýndan tanýnan önemli ayrýcalýklar vermiþtir. Meteora kayalýklarýndaki hemen bütün diðer

manastýrlar Osmanlý döneminden kalma
olup çoðu XVI. yüzyýlda inþa edilmiþtir. XVI
ve XVII. yüzyýllardaki þatafatlý ve heybetli
manastýrlar dizisi (Dousiko, Drakotrypa,
Koroni, Megalo Petra, Rendina ve diðerleri) büyük ovalarýn güneyindeki sýradaðlarýn yamaçlarýndadýr ve bölgenin müreffeh ve müteþebbis Ulah nüfusu tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Golos’un kuzeyindeki
daðlýk ve aðaçlýk Pelion bölgesinde de birçok yeni kilise ve manastýr geliþmiþ endüstriyel düzeye ulaþan Yunan köylü nüfusu tarafýndan inþa edilmiþtir. Pelion bölgesi Bizans dönemi boyunca meskûn olmuþtur. XV. yüzyýlýn ortalarýndan XVI. yüzyýlýn sonlarýna kadar pek çok yeni köy bu
bölgede kurulmuþtur. I. Ahmed döneminde Pelion köyleri vakýf olarak Kýzlar Aðasý
Mustafa Kostiç’e verilmiþtir. Makrinitsa,
Portaria, Argalasti ya da Zagora’daki zengin duvar süslemeleri bulunan çok sayýda
kilise ve büyük konak, Osmanlý dönemiyle birlikte sona eren bölgenin olaðanüstü
refahýna hâlâ þahitlik yapmaktadýr. Osmanlý döneminin sonlarýna doðru Tesalya’nýn toplam nüfusu 365.000 kiþi olarak
hesaplanmýþtýr. Arkasýnda siyasî gerekçelerin bulunduðu Yunan hesaplamalarý
Türkler’in oranýný yaklaþýk 40.000 civarýnda, hatta daha az göstermiþtir. 1841’de
Johann Fallmerayer, bunun hatalý olduðu
ve Türk nüfusunun üçte bir olmasý gerektiði (yaklaþýk 120.000) sonucuna varmýþtýr
ki bu da þüpheli görünmektedir.
1855’te Yunan milliyetçi kýþkýrtmalarý
ve kýrsal kesimin derin hoþnutsuzluðu Osmanlý idaresine karþý ciddi bir isyana sebebiyet verdi. Mýsýrlý yardýmcý kuvvetlerle
bu isyan Abdi Paþa tarafýndan bastýrýldý.
Yeni vali Hüseyin Hüsnü Paþa’nýn idaresi
altýnda Tesalya’da refahý tekrar geri getirmek için çok þey yapýldý. 1881’de Yunanlý güçlerin aðýr baskýsý altýnda Osmanlýlar, Tesalya’yý Yunan Krallýðý’na terketti.
Müslümanlarýn çoðunluðu Lozan Antlaþmasý neticesinde Tesalya’daki mülklerini
yok pahasýna elden çýkardý (1923-1924).
Geride býraktýklarý camiler, okullar, tekkeler, hanlar, hamamlar çok hýzlý bir þekilde
ortadan kayboldu. 1890’larýn sonunda Yunan milliyetçilerinin tahriki Osmanlý-Yunanlý savaþýna yol açtý (7 Nisan –18 Mayýs
1897). Savaþ süresince Hâfýz Abdülezel Paþa kumandasýndaki Osmanlý ordusu bütün Tesalya’yý yeniden zaptetti. Furka geçidine hücum etti, Lamia’yý aldý; hatta Atina’ya yürümek üzereyken büyük güçlerin
müdahalesi neticesinde durduruldu. Savaþ sonunda Tesalya Yunanlýlar’a kaldý.
Doðu Bulgaristan’da Bulgarlar ile Yunan

azýnlýk arasýndaki gergin durum 1906’da
þiddete, yaðmaya, katliama ve kundakçýlýða dönüþtü. Bulgaristan’dan kaçan 15.000
Rum Tesalya’ya iskân edildi. Bunlara Lozan Antlaþmasý neticesinde Anadolu’dan
gelenler de eklendi. Lozan Antlaþmasý’nda Arnavutça konuþan küçük bir müslüman grubun Tesalya’da kalmasýna izin verildi. Aralarýnda Çatalca yakýnlarýndaki büyük Durbali Sultan Tekkesi’nin Bektaþî derviþleri bulunmaktaydý. Son liderleri olan
Baba Seyyid’in 1973 yýlýndaki ölümüne kadar faal haldeydi. Bu önemli tekke 20052006 yýllarýndan itibaren gerçekleþtirilen
restorasyon çalýþmalarýndan sonra yeniden faaliyete geçmiþtir.
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Toplumda
bireylerin ve gruplarýn
birbiriyle dayanýþma halinde
yaþamasýný ifade eden ahlâk terimi.

—

™

Sözlükte “dayanmak, yaslanmak” anlamýndaki sened kökünden türeyen tesânüd
“dayanmak, yaslanmak” (istinâd) ve “her
topluluðun kendi sancaðý altýnda toplanmasý” þeklinde iki farklý mânaya gelmektedir (Cevherî, e½-Øý¼â¼, “snd” md.; Lisânü’l-£Arab, “snd” md.; Tâcü’l-£arûs, “snd”
md.). Kelime Türkçe’de toplumu oluþturan
bireylerin birbiriyle dayanýþma ve yardýmlaþma içinde olmasýný, birbirine güç ve destek saðlamasýný ifade eden ahlâk terimi
þeklinde kullanýlmaktadýr. Bugünkü Türkçe’de yeni kelime olarak dayanýþma ile
526

karþýlanmaktadýr. Kaynaklarda ayný veya
yakýn anlamda teâvün (yardýmlaþma), tezâhür (sýrt sýrta verme), tenâsur (yardýmlaþma),
tedâmün (birine destek verme), teâlüf (kaynaþma), teâhî (kardeþlik baðý oluþturma), tevâsül (birbiriyle iliþki kurma) gibi kavramlar
geçmektedir. Modern Arapça’da tesânüd
yerine daha çok tekâfül kullanýlmaktadýr.
Kur’ân-ý Kerîm’de tesânüd kelimesi geçmemekle birlikte müminlerin kardeþ olduðu ilkesi benimsenerek (el-Bakara 2/220;
Âl-i Ýmrân 3/103; el-Hucurât 49/10) dayanýþmanýn psikolojik ve ahlâkî zemini hazýrlanmýþ, birçok âyette doðrudan ve dolaylý
biçimde dayanýþma ve paylaþmanýn sosyal ve insanî deðeri üzerinde durulmuþtur. Bazý âyetlerde teâvün (el-Mâide 5/2),
tezâhür (el-Bakara 2/85; el-Kasas 28/48; etTahrîm 66/4) ve kefâlet (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “kfl” md.; M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “nfk” md.) kavramlarý geçmektedir. Birçok âyette müminlerin birbirine maddî yardýmda bulunmasýný teþvik
için kullanýlan “infak” da bunlara eklenebilir. Mâûn sûresinin son âyetinde geçen
“mâûn” kelimesi müfessirler tarafýndan
yardýmlaþmanýn örnekleri olan “zekât, sadaka, yiyecek içecek; insanlarýn yardým
maksadýyla aralarýnda alýp verdikleri kap
kacak gibi þeyler” diye açýklanmýþtýr (Taberî, XII, 709-715; Fahreddin er-Râzî, XXXII,
108-109; Elmalýlý, IX, 6163-6164). Kur’an’daki ülfet kavramý da (Âl-i Ýmrân 3/103;
el-Enfâl 8/63) “birlikte yaþama eðilimi” biçiminde yorumlanmýþ ve Allah’ýn insanlýða bir lutfu olarak görülmüþtür (Gazzâlî,
II, 157, 158). Mâverdî, ülfetle ilgili âyetleri
açýklarken Medineli Evs ve Hazrec kabileleri arasýnda köklü bir düþmanlýk varken
Ýslâm sayesinde birbirine sýmsýký baðlanan
kardeþler ve dayanýþma içinde olan dostlar haline geldiklerini ifade eder (Edebü’ddünyâ ve’d-dîn, s. 149-150). Ýlgili âyetler
incelendiðinde din kardeþliðinin ilk þartýnýn baþkalarýna karþý kötü duygular beslemekten ve zararlý davranýþlardan sakýnmak, ikinci þartýnýn da din kardeþlerine
karþý iyi duygular beslemek ve sýkýntýlarýný paylaþmak olduðu görülür (meselâ bk.
el-En‘âm 6/151-153; el-Ýsrâ 17/23-38; elHucurât 49/9-13). Ýnsanýn öncelikle yakýn
çevresiyle ilgilenmesi ve onlarla dayanýþma içinde bulunmasý onun tabiatýnýn bir
gereði olup Kur’ân-ý Kerîm’de bu durumun dikkate alýndýðý ve ilgili âyetlerde bu
çevrenin öncelik sýrasýna göre ana babayý
ve diðer akrabayý, yakýn ve uzak komþuyu,
yakýn arkadaþý, yetimleri, yoksullarý, yolcularý ve kiþinin sorumluluðu altýnda bulunan baþka insanlarý, nihayet yardýma muh-

taç herkesi kuþatacak biçimde geniþlediði
görülür (el-Bakara 2/83, 177; en-Nisâ 4/36;
el-Ýsrâ 17/26). Ancak Kur’an’da dayanýþmanýn özellikle iyilik ve takvâ konularýnda
olmasý istenir; kötülük, düþmanlýk ve saldýrganlýk türünden iþlerde yardýmlaþma
yasaklanýr (el-Mâide 5/2).
Hadislerde tesânüd (Tirmizî, “Tefsîr”, 20;
Dârimî, “Mukaddime”, 24) ve tezâhür
(Müsned, V, 100; Müslim, “Talâk”, 30; elMuva¹¹aß, “Talâk”, 22, 23) kavramlarý sözlük anlamlarýyla kullanýlmýþtýr. Buhârî’nin
el-Câmi£u’½-½a¼î¼’inde “et-Te.âvün fî
binâ,i’l-mescid” (“Salât”, 63), “Te.âvünü’lmü,minîn ba.duhum ba.dan” (“Edeb”, 36)
baþlýklý iki bab bulunmaktadýr. Ýkinci babda
zikredilen bir hadiste Resûlullah’ýn, “Müminler topluluðu tuðlalarý birbirini tutan
binaya benzer” buyurduðu ve ardýndan
parmaklarýný birbirine kenetlediði ifade
edilir. Ayný yerdeki baþka bir rivayette bir
kiþinin ihtiyacýný arzetmesi üzerine Resûlullah’ýn yanýndakilere dönerek, “Ona
yardýmcý olursanýz ecrinizi alýrsýnýz; Allah
dilediði þeyi peygamberinin diliyle söyleterek gerçekleþtirir” dediði bildirilir. Hadis
mecmualarýnda ana babaya saygý, sýla-i
rahim, yetimleri, yoksullarý, kimsesizleri himaye, komþu haklarý, sadaka, infak ve ihsan, birlik ve kardeþlik, ziyaret, hediyeleþme, dostlara yemek yedirme ve misafirperverlik gibi konulara dair hadisler ayný
zamanda yardýmlaþma ve dayanýþmayý içerir. Bununla ilgili bir hadiste, “Müminler
birbirini sevmekte, birbirine acýmakta ve
himaye etmekte bir organý hasta olduðunda diðerleri de acý çekip uykusuz kalan bir bedenin organlarý gibidir” buyurulmuþtur (Müsned, IV, 270; Buhârî, “Edeb”,
27; Müslim, “Birr”, 66). Resûl-i Ekrem’in
hicretin hemen ardýndan Medine’de gerçekleþtirdiði faaliyetler arasýnda selâmlaþmanýn yaygýnlaþtýrýlmasý, açlarýn doyurulmasý, yakýnlarýn ziyaret edilip gözetilmesi, mescid ve mektep yapýlmasý gibi sosyal konulara dair tavsiyelerin ön plana çýktýðý görülür (Makrîzî, I, 69). Bu uygulamalarýn en önemlisi bazý Mekkeli sahâbîlerin
önce kendi içlerinde, daha sonra ensardan bazý kimselerle kardeþ ilân edilmesidir (bk. MUÂHÂT). Bu kardeþliðin taraflar
arasýnda veraset iliþkisine kadar gitmesi,
Medine’de yerleþen ilk Ýslâm toplumunda
sosyal adaletin ve dayanýþmanýn güçlendirilmesi yolunda atýlmýþ önemli bir adýmdýr (Hamîdullah, I, 196). “Medine anayasasý” denilen ve bilinen ilk yazýlý anayasa
kabul edilen belgede Medine þehir devletini oluþturan müslümanlar, yahudiler ve
diðer gruplarýn birbiriyle iliþkilerinin dü-

