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TIRÂZ

müzde Lyon Dokuma Müzesi’nde saklan-
maktadýr. Osmanlýlar’da týrâz yerine se-
râser üst hil‘ati veya teþrif kaftaný kulla-
nýlmýþtýr (bk. SÝMKEÞHÂNE). Týrâz gelene-
ðinin Ýlhanlý Devleti’nde de sürdüðü anla-
þýlmaktadýr. Eflâkî, Gazân Han’ýn Mevlâ-
nâ’nýn bir gazelini altýn sýrma ile elbisesi-
ne iþlettiðini, tahta oturduðu zaman bu
elbiseyi iftiharla giydiðini kaydeder. Üze-
rine Ýlhanlý Hükümdarý Ebû Saîd Han’ýn
adý ve unvanlarýnýn altýn sýrma ile iþlendi-
ði bir kumaþ zamanýmýza ulaþmýþtýr. Týrâz
geleneði kumaþlarýyla ünlü Hindistan böl-
gesinde de görülmektedir. Delhi Türk Sul-
tanlýðý’nda hâkimiyet sembollerinden biri
olmasýndan dolayý devrin tarihçileri týrâzý
“hükümdarlara mahsus elbise” diye taným-
lamýþlardýr. Tuðluklu hânedanýnýn kuru-
cusu Muhammed Þah Tuðluk zamanýnda
sultanýn Delhi’deki dârüttýrâzýnda 4000
ipekli kumaþ ustasýnýn, 4000 kuyumcunun
çalýþtýðý kaydedilmektedir.
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(bk. MÜBEÞÞÝR et-TIRÂZÎ).
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– —
TIRHALA

Yunanistan’ýn Tesalya bölgesinde
tarihî bir þehir.

˜ ™

Yunanca Trikkala / Trikala adýyla bilin-
mekte olup Orta Yunanistan’da ayný adla
anýlan idarî birimin (nomos) merkezidir.
Tesalya’nýn batý kesimindeki büyük ova-
nýn kuzeybatý ucunda yer alýr. Týrhala, kü-
çük Trikkalinos nehrinin kenarýnda deniz
seviyesinden 150 m. yükseklikte iyi korun-
muþ Ortaçað ve Osmanlý kalesinin etekle-
rinde bulunur. Antik dönemde Trikka de-
nilen Týrhala, Yunanistan’ýn en eski þehir-
lerinden biridir. Kalede yapýlan arkeolojik
çalýþmalarda erken dönem Bronz çaðýn-
dan günümüze kadar gelen malzemelere
rastlanmýþtýr. Burasý milâttan önce 352’-
de Makedonya Kralý Filip tarafýndan ele
geçirildi. Milâttan önce 146’da Týrhala ve
bütün Tesalya bölgesi Roma Ýmparatorlu-
ðu’na dahil oldu. Eski Týrhala V. yüzyýlda
ve VI. yüzyýlýn baþýnda Barbar kavimlerinin
istilâlarý sýrasýnda yýkýldý ve Bizans Ýmpara-
toru Iustinianos idaresinde (527-565) tek-
rar inþa edildi. Anna Comnena’nýn eserin-
de Trikala adý, 1082-1083’teki Normandi-
ya iþgali vesilesiyle zikredilir. XIII ve XIV.
asýrlardaki karýþýk, savaþlarla dolu yýllarda
Týrhala yarý baðýmsýz Bizans despotlukla-
rý, Katalanlar, Epir’deki Franklar ve Bizans
Ýmparatorluðu arasýnda sýk sýk el deðiþtir-
di. 1349’da bütün kaleleriyle birlikte Batý
Tesalya, Sýrp Çarý Stefan Dušan tarafýndan
ilhak edildi. 1355’te Dušan’ýn ölümünün
ardýndan iç karýþýklýklar çýktý. Üç yýl sonra
Dušan’ýn üvey kardeþi Prens Simeon, Týr-
hala’da imparator ilân edildi. 1359-1393
yýllarýnda burasý Batý Tesalya’daki küçük
Sýrp beyliðinin ikametgâhý idi. Bizans-Sýrp
Týrhalasý büyük bir kale ile kuþatýlmýþtý; bu
kalenin eteklerinin güney tarafýnda sur-
la çevrili olmayan bir mahalle bulunmak-
taydý.

I. Bayezid ve Gazi Evrenos kumandasýn-
daki Osmanlý birlikleri Batý Tesalya ve Týr-
hala’yý 795 (1393) sonu ile 796 (1394) baþ-
larýndaki bir sefer sýrasýnda fethetti. Þe-
hir zorla deðil muhtemelen, mahallî hýris-
tiyan nüfusunun yerlerinde kalmasý ve ki-
liselerinin muhafazasý karþýlýðýnda teslim
olmalarý sonucu ele geçirilmiþtir. Bundan
ötürü fetih sonrasýnda Kalambaka manas-
týrlarýndaki rahiplere önemli imtiyazlar ve-

görevliler vardý (Þeþen, s. 200-201). Mem-
lükler’de týrâz geleneði sürdürülmüþ, el-
Melikü’n-Nâsýr Hasan’ýn birinci saltanatý
döneminde 749 (1348) yýlýndaki büyük ve-
ba salgýnýndan sonra usta bulunamadý-
ðýndan Ýskenderiye Dârüttýrâzý kapanmýþ-
týr (Ýbn Taðrîberdî, X, 159).

Týrâz geleneðinin Doðu’da hüküm sü-
ren Ýslâm devletlerinde de devam ettiði
görülmektedir. Sâmânîler döneminde Bu-
hara’daki beytü’t-týrâzda Abbâsî halifeleri
adýna kumaþ dokunup elbise dikildiði bi-
linmektedir. Her yýl Baðdat’tan gelen bir
âmil Buhara haracý karþýlýðýnda bunlarý hi-
lâfet merkezine götürmekteydi. Ayný ge-
lenek bölgede daha sonra kurulan Gaz-
neliler, Büyük Selçuklular ve Hârizmþah-
lar gibi Türk-Ýslâm devletlerinde devam
etmiþtir. Katvân savaþýndan (1141) sonra
Horasan’ý istilâ eden Hârizmþah Atsýz b.
Muhammed’in Nîþâbur halkýna hitaben
kaleme aldýðý bir mektupta hutbe, sikke
ve týrâzýn kendi adýyla süslenmesini em-
rettiði nakledilmekte, böylece onun hü-
kümdarlýðýný resmen ilân ettiði anlaþýlmak-
tadýr.

Týrâz üretimi Türk-Ýslâm devletlerinde
genelde saray yerine hususi imalâthane-
lerde yapýlýrdý. Büyük Selçuklular’da týrâz
bir hâkimiyet alâmeti olup hükümdarýn
adýnýn, lakap ve unvanlarýnýn yazýlý oldu-
ðu kýrmýzý renkte bir elbisedir. Bu elbise
hükümdar tarafýndan tâbi hükümdarla-
ra, devlet erkânýna, yabancý hükümdarla-
ra verilen hediyelerin (hil‘at) en önemli
unsuruydu. Anadolu Selçuklu Devleti’nde
XIII. yüzyýlda sarayda bir týrâz imalâtha-
nesinin bulunduðu bilinmektedir. Burada
dokunan, üzerine Sultan I. Alâeddin Key-
kubad’ýn adýnýn iþlendiði bir kumaþ günü-

Suriye veya Mýsýr’da dokunmuþ XIV. yüzyýla ait týrâz
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seyri þöyledir: 871’de (1466-67) 317 müs-
lüman, 205 hýristiyan, toplam 522 hâne
(% 62’si müslüman toplam 2300 kiþi) kayde-
dilmiþti (BA, MAD, nr. 66, vr. 9a-b). Ayrýca
kalede bir dizdar ve on iki askerden mey-
dana gelen bir garnizon mevcuttu. 912
(1506) tarihli deftere göre müslüman nü-
fus bir öncesine nisbetle düþüþ gösterdi
ve 260 hâneye indi. Buna karþýlýk hýristi-
yanlar 318 hâneye çýktý. Ýspanya’dan ge-
len ve kendilerine özel bir statü tanýnan on
dokuz hâne yahudi de burada yaþýyordu
(BA, TD, nr. 36). Þehir bu durumda yakla-
þýk 2600-2700 arasý bir nüfusa sahipti ve
bu rakamlara göre Tesalya bölgesinin en
büyük yerleþme yeriydi. XVI. yüzyýlýn ilk
çeyreðinde nüfusta büyüme oldu. 1530 ta-
rihli olup 1521 tarihli bir tahrir defterine
dayanan icmal kayýtlarýnda müslümanla-
rýn 322, hýristiyanlarýn 278 ve yahudilerin
181 hâne olduðu dikkati çeker (toplam 781
hâne). Bu hýzlý büyüme yine Ýspanya’dan
sýðýnmacý olarak gelen yeni bir yahudi yer-
leþimci dalgasýnýn neticesiydi. Böylece nü-
fus, garnizondaki askerler dahil % 43’ü
müslüman olmak üzere tahminen 3600 ki-
þiye ulaþmýþtý (BA, TD, nr. 167, s. 230-231).
Bu sýrada Týrhala’da 1520’lerde camiye
çevrilen eski bir mescid, zâviye ve Gazi Tu-
rahan Bey Hamamý’nýn kaydýna rastlanýr.
112 dükkânýn ve birkaç büyük su deðir-
meninin kira gelirleri buralara vakfedil-
miþti.

Týrhala’da Ýslâmî hayatýn gerçek kurum-
larý ve buna baðlý fizikî dýþ görünüm, Tu-
rahanoðlu Ömer Bey ve oðullarý ile onla-
rýn voyvodalarýnýn uzun süreli idaresinde
oluþtu. Turahanoðlu Ömer Bey, Týrhala’da
bir medrese, bir muallimhâne, iki tekke,
bir imaret, üç mescid, bir hamam, iki ker-
vansaray ve bir bedesten yaptýrdý. Bunlara
bedestendeki dükkânlarla diðer 141 dük-
kânýn ve otuz yedi su deðirmeninin kira
gelirlerini vakfetti. 924’te (1518) Ömer
Bey’in oðlu Mustafa Bey bir cami ve bir

imaret, kýzý Fatma Hatun bir mescid, Ömer
Bey’in diðer oðlu Hamza Bey bir cami inþa
ettirdi. Diðer cami Lala Hamza’nýn oðlu
Mehmed tarafýndan yaptýrýldý. Ömer Bey’in
âzatlý kölesi olan Cevher Aða iki mescid,
bir okul ve Trikkalinos üzerinde bir köprü,
Ömer Bey’in eski çaþnigîri Ayas bir mes-
cid ve diðer bir köprü, Hacý Saruca b. Ab-
dullah bir mescid ve bir kervansaray inþa
ettirdi. Giderleri daha çok su deðirmen-
lerinin ve dükkânlarýn kiralarýyla karþýla-
nan diðer mescidler Ali b. Hârid, Baba
Muhyiddin, Hacý Ömer Bey, Dizdar Hoþka-
dem, Ýlyas Subaþý, Kara Doðan ve Kara-
göz Bey tarafýndan yaptýrýldý. Böylece 927’-
de (1521) Týrhala’da üç cami, on yedi mes-
cid, üç kervansaray, bir bedesten, bir med-
rese, dört muallimhâne, iki hamam, dört
zâviye ve Trikkalinos üzerinde dört köprü
mevcuttu.

977 (1569-70) tarihli kayýtlara göre Týr-
hala’nýn nüfusu biraz daha arttý. Müslü-
manlar 333 hâneye yükseldi, yahudiler ise
111 hâneye geriledi. Ancak hýristiyan un-
surlar gözle görülür bir þekilde artýþ gös-
terdi (1521’de 278 hâne iken 1570’te 354
hâne). Þehir, aralarýnda bazý müslüman ve
yahudi ailelerinin müþterek oturduðu ma-
hallelerin de bulunduðu, yirmi beþ müslü-
man, sekiz hýristiyan ve iki yahudi mahal-
lesine bölünmüþtü (BA, TD, nr. 695). Ma-
hallelerin adlarýndan 1521-1570 yýllarý ara-
sýnda iki yeni caminin (Ýbrâhim Bey ve Ýs-
kender Voyvoda) ve en azýndan beþ yeni
mescidin inþa edildiði anlaþýlýr. 1570’ten
hemen önce Osmanlý Balkanlarý’nýn en bü-
yük külliyelerinden biri burada yaptýrýldý.
Bu külliye Kanûnî Sultan Süleyman’ýn ye-
ðeni olan, uzun süre Týrhala’nýn ve Mora
yarýmadasýnýn valiliðini yapan Osman Þah
Bey’in külliyesidir. Külliyede büyük kubbe-
li bir cami, bir medrese, imaret, han, ha-
mam, mektep, yedi kemerli taþ köprü ve
kurucusunun âbidevî türbesi bulunmak-
tadýr. Osman Þah Bey’in 1571 Eylülünde

rildi, bu imtiyazlar daha sonraki padiþah-
lar tarafýndan da sürekli biçimde yenilen-
di. Osmanlý idaresi altýnda Tesalya’nýn en
güçlü kalesine sahip olan Týrhala bütün Te-
salya’yý içine alacak biçimde büyük bir san-
caðýn merkezi haline geldi. 827’de (1424)
bu sancak Ýzdin (Zitouni / Lamia) ve Badra-
cýk’la (Neopatras / Ypate) verimli Sperchios
ovasýný içine alarak güney yönünde geniþ-
ledi.

1402’de Ankara Savaþý’ndan sonra Te-
salya’nýn bazý bölümleri kýsa bir süre için
de olsa elden çýktý. Bir kýsým eski tarihçi-
ler, bölgenin 1430’da II. Murad’ýn Selânik’i
kuþatmasý sýrasýnda Gazi Turahan / Turhan
Bey kumandasýndaki Osmanlý kuvvetlerin-
ce tekrar zaptedildiðini yazar, ancak bu
bilgi yanlýþ olmalýdýr. Zira bu döneme ait
Tocco Kroniði’nde ifade edildiði gibi 1410’-
da Narda’nýn (Arta) Arnavut hâkimi Mu-
riki Shpata, akrabasý olan Paul Shpata ve
Carlo Tocco ile savaþtýðýnda Tesalya’daki
Osmanlý askerlerinden yardým sözü almýþ-
tý. 859 (1455) tarihli bir tahrir defterinde
babalarý veya dedeleri Gazi Evrenos’tan (ö.
820/1417) timar almýþ olan pek çok sipahi-
nin adý geçer (BA, MAD, nr. 10). Osmanlý
tarihçisi Kemalpaþazâde, Turahan Bey’in
1394’te Gazi Evrenos’un mîrâhuru olarak
faaliyet gösterdiðini ve þehrin ilk dönem-
deki fâtihleri arasýnda yer aldýðýný zikreder.

857-858 (1453-1454) tahririne göre Týr-
hala þehri sekiz müslüman ve altý hýristi-
yan mahallesine sahipti (BA, MAD, nr. 10,
vr. 1a-7b). Hýristiyan mahalleleri içinde Ar-
navutlar’ýn oturduðu bir mahalle de var-
dý. Bu sýrada þehrin 251 müslüman, 212
hýristiyan hânesi bulunmaktaydý. Müslü-
man mahalleleri Trikkalinos nehri boyun-
ca uzanan düzlükte ortaya çýkmýþtý ve es-
ki Bizans yerleþmesinin aþaðýsýnda kalýyor-
du. Müslüman nüfusun çoðunluðu doku-
macý, deri iþçisi, ayakkabý imalâtçýsý, çöm-
lekçi, sabuncu, kasap ve kuyumcu olarak
kaydedilmiþti. Týrhala’nýn bir ticaret mer-
kezi halinde öne çýktýðýna dair þehirden
tahsil edilen vergilerin çeþitliliði ve hacmi
önemli bir ölçüdür. Bütün verginin (41.939
akçe) üçte ikisi pazar vergilerinden oluþ-
maktaydý. Þehirde ayrýca koyun yetiþtiren-
lerin bulunduðu ve toplam koyun sayýsý-
nýn 13.800’e ulaþtýðý kayýtlýdýr. Bu durum-
da hemen her hâneye ortalama otuz ko-
yun düþmektedir. Þehrin tarýmsal ürünle-
riyle ilgili vergileri içinde (10.089 akçe) þa-
rap üretiminin % 74’e tekabül ettiði gö-
rülür.

XV ve XVI. yüzyýllarda Týrhala yavaþ bir
büyüme gösterdi, 1570’te nüfusu iki ka-
týna çýktý. Bu süreçte nüfusun geliþme
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hirlerinden biri olduðunu bildirir. Leake
burada 1000 Türk, 200 Yunan ve elli ya-
hudi ailesinin yaþadýðýný da belirtir. Kýþ ay-
larýnda Ulah çobanlar sürüleriyle daðlar-
dan inerek þehrin civarýndaki alanlarda kýþ-
lar, el sanatlarý ve ticaretle uðraþýrlardý. Ýlk-
bahar ve yaz aylarýnda þehir kýþ aylarýna
oranla daha az bir nüfusa sahipti. Þehir
yöresinde yine burada iþlenen oldukça yük-
sek kalitede pamuk yetiþtirilmekteydi. Yün-
lülerle ipek de üretiliyordu. Þehir kaliteli
kýrmýzý keçi deri imalâtýyla da meþhurdu.
1813’te Ýngiliz seyyahý Henry Holland 2000
ev ve 10.000 ile 12.000 nüfustan söz eder;
yedi cami, on kilise, iki sinagogun, 600 ile
700 arasý Yunan ailesi bulunduðunu yazar
(3500 Yunan ile 7500 civarýnda Türk nüfu-
su). Nüfusun büyük bir bölümü Türk’tür.
Ayrýca Holland da ovada oldukça yaygýn
olan pamuk yetiþtiriciliðini zikreder. Mar-
tin Leake Tepedelenli Ali Paþa’nýn yeni bir
tekke yaptýrdýðýný yazar. 1249 (1833-34)
tarihli bir Osmanlý vakýf defteri (BA, EV,
nr. 9442), Ali Paþa’nýn Sa‘dî derviþleri için
büyük bir tekke kurduðunu ve burayý zen-
gin eþyalarla donattýðýný gösterir. Ayný def-
ter, Týrhala þehrinde bir cami ile Bekirzâ-
de Ali Medresesi, Gülþeniyye, Nakþiben-
diyye, Kadiriyye ve Sa‘diyye tarikatlarýna
baðlý altý tekke / zâviyenin yer aldýðýna iþa-
ret eder. 1836’da Ioannis Anastasios Leo-
nardos þehirde 1500 ev, on kilise, yedi ca-
mi, Yunanlýlar, Türkler ve yahudilerden olu-
þan 12.000 kiþilik nüfus bulunduðunu be-
lirtir. 1288 (1871) tarihli Yanya Vilâyeti
Salnâmesi bir bütün halinde Týrhala ka-
zasýnýn erkek nüfusunu verir. Buna göre
44.544 erkek nüfusunun sadece 1869’u
(3740 kiþi) müslümandý. Kazada on beþ ca-
mi, yedi tekke ve türbe, buna karþýlýk 440
kilise ve manastýr, birkaç sinagog mev-
cuttu.

1881’de Osmanlýlar, Alasonya (Elasson)
hariç bütün Tesalya’yý yeni Yunan Krallý-
ðý’na vermeye zorlandý. Alman etnografý
Gustav Weigand 1880 yýlýnda Týrhala’nýn
2000 kiþilik Türk nüfusunun bulunduðu-
nu, ancak 1889’da bunun otuz aileye in-
diðini belirtir. Þehrin Ýslâmî eserleri de ay-
ný hýzla ortadan kaldýrýldý. Âbidevî Ömer
Bey Bedesteni 1900’den kýsa bir süre son-
ra yýkýldý. 1930’larda bütün þehir Avrupa
planlarýna göre tekrar inþa edildi. Sadece
büyük cami ile Osman Þah Bey Türbesi
ayakta kaldý; Franz Babinger ve Anasta-
sis K. Orlandos’un giriþimleri neticesinde
bunlarýn yýkýmý önlendi. 1990’larda her iki
eser onarýmdan geçirildi. Kýsmen Sýrp-Bi-
zans, kýsmen Osmanlý yapýmý olan kale de
bugüne ulaþmýþtýr. 2001’de 51.900 nüfu-

sa sahip olan þehir bir Ortodoks piskopos-
luk merkezi durumundadýr. Sanayi kurulu-
þu olarak tekstil ve tütün iþletmeleri var-
dýr.
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Ebû Nefr (Ebû Dubeybe) et-Týrýmmâh
el-Hakem b. Hakîm b. el-Hakem

b. Nefr et-Tâî
(ö. 125/743 [?] )

Emevîler devri þairi.
˜ ™

50 (670) yýlý civarýnda kültürlü bir ailenin
çocuðu olarak Dýmaþk’ta doðdu ve bura-
da yetiþti. Baþýný kaldýrýp kendini beðenen
bir eda ile yürüdüðünden “Týrýmmâh” (uzun
ve yüksek) lakabýyla tanýnmýþtýr. Ancak Tý-
rýmmâh’ýn onun asýl adý olduðunu belirten
kaynaklar da vardýr. Týrýmmâh b. Adî el-
Ekber’den ayrýlmasý için Týrýmmâh el-As-
gar diye de anýlýr. Büyük dedesi Nefr þair-
di. Onun babasý sahâbî Kays b. Cahder b.
Sa‘lebe, Hâtim et-Tâî’nin teyzesinin oðlu-
dur. Týrýmmâh askerlik yaþýna gelince Eme-
vî ordusuna katýldý. Kûfe’ye intikal eden
askerlerle birlikte 70 (689-90) yýlýndan son-
ra Kûfe’ye göç etti ve Benî Teymullah b.
Sa‘lebe kabilesi arasýnda kaldý. Burada yaþ-

Mora’nýn sancak beyi sýfatýyla görev yaptý-
ðý dikkati çekmektedir (BA, KK, nr. 665, s.
13). Osman Þah Bey bu tarihten az son-
ra ölmüþ olmalýdýr. XVI ve XVII. yüzyýllar-
da Týrhala Baharî (ö. 958/1551), Veysî (ö.
1037/1628), Pâre Pârezâde Ahmed Efen-
di gibi pek çok þair ve müellifin doðduðu
ya da yaþadýðý þehirdi. Nev‘izâde Atâî de
iki defa Týrhala kadýlýðý yapmýþtýr.

XVII. yüzyýl Osmanlý Týrhalasý’na ait en
iyi tasviri, Kandiye kuþatmasýna katýlmak
için Edirne’den Girit’e giderken 1668 Ma-
yýsýnda yolu üzerindeki bu þehre uðrayan
Evliya Çelebi yapmýþtýr. Týrhala Kalesi’ni
ayrýntýlý biçimde anlatan Evliya Çelebi bu-
rada bahçeli ve taþtan 2300 evin bulun-
duðunu yazar. Týrhala’nýn on altý müslü-
man ve sekiz hýristiyan mahallesine ayrýl-
dýðýný belirtirse de yahudilerden söz et-
mez. Þehirdeki sekiz cuma camisinin adý-
ný verir (Mimar Sinan’ýn yaptýrdýðýný söy-
lediði Osman Þah Bey Camii, Mustafa Pa-
þa Camii, Gazi Turahan Bey Camii, Lala
Paþa Camii, Ýskender Bey’in Alaca Camii
ve Turahanoðlu Ömer Bey Camii). Ayrýca
altý medrese, üç hamam, beþ han ve en
büyüðü Osman Þah Bey’e ait üç imareti
zikreder. Evliya Çelebi þehrin sekiz tekke-
si arasýnda meþhur Nûreddinzâde’nin bir
müridi olan Mehmed Efendi’nin Halvetî
Tekkesi’nden bahseder.

Evliya Çelebi, Turahanoðlu Ömer Bey
Bedesteni ile Týrhala’nýn kiliselerini anlat-
maz. XIV. yüzyýlýn ortalarýndan kalma St.
Stefanos Kilisesi hariç diðer altý kilise kale-
nin aþaðýsýndaki yukarý þehirde yer almak-
taydý. Bunlar XVI ve XVII. yüzyýllardan kal-
ma, çoðu kýymetli duvar resimleriyle bo-
yanmýþ ve ahþap oymacýlýkla süslenmiþ-
tir. XVII ve XVIII. yüzyýllarda þehrin geliþ-
mesini sürdürdüðü anlaþýlmaktadýr. 1749’-
daki yangýn Týrhala’nýn büyük bir bölümü-
nü imha etmiþ olsa da þehir hýzla yeniden
eski halini aldý. 1770 yýlýnýn felâketli gün-
lerinde Mora’da Ruslar’la savaþmaya gi-
den 4000 kiþilik düzensiz Arnavut birliði
3000’e yakýn kiþinin ölümüne yol açtý. Bu
olay sýrasýnda Týrhala tamamen talan edil-
di; yarý yarýya yýkýldý, ancak daha sonra ye-
niden toparlandý.

XIX. yüzyýlýn ilk dönemleri için Týrhala’-
ya dair birkaç seyyahýn verdiði bilgiler bir-
biriyle çeliþse de bazý tesbitler yapýlabil-
mektedir. 1806’da Ýngiliz seyyahý Martin
Leake, Týrhala’nýn 1200 ile 1500 evi ve ye-
di sekiz camisi, pek çok kilisesi ve iki sina-
gogunun bulunduðunu, Tepedelenli Ali Pa-
þa idaresinde hýzlý bir çöküþe geçmekle
birlikte hâlâ Yunanistan’ýn en büyük þe-


