
116

TIRHALA

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-
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döndü ve hayli yaþlanmýþ olarak burada
vefat etti.

Týrýmmâh asabî ve gururlu bir kiþiydi,
kendisinde büyüklük ve üstünlük görüyor-
du (a.g.e., s. 246). Ayrýca soylu Tay kabile-
sinin itibarlý bir ailesine mensuptu. Fahr
konusundaki þiirlerinde Tay kabilesinin er-
demleri önemli bir yer tutmaktadýr. Þair
Zürrumme ile Hammâd er-Râviye, Asmaî
ve Ebû Ubeyde et-Teymî gibi dil ve edebi-
yat âlimleri onun þiirlerinden övgüyle söz
etmiþtir. Erken Ýslâm döneminin önde ge-
len þairlerinden olan Týrýmmâh’ýn þiirleri-
nin çoðunu fahr ve hicviyeleri teþkil eder.
Fahriyelerinde Kahtân ile onun kollarý olan
Tay ve Ezd kabilelerine baðlýlýðýný dile ge-
tirmiþ, onlarýn cömertlikleri, üstünlükleri,
erdemleri, Câhiliye ve Ýslâm dönemindeki
etkinlikleriyle övünmüþtür. Hicivleri arasýn-
da Ferezdak ve kabilesi Temîm için yaz-
dýklarý önemli bir yer tutmaktadýr. Döne-
min iki önemli þahsiyeti olan, kendilerin-
den destek gördüðü Yezîd b. Mühelleb el-
Ezdî ile Hâlid b. Abdullah el-Kasrî’yi övmüþ,
onlarýn yiðitliklerini dile getirmiþtir (a.g.e.,
s. 219-220, 223). Ancak bundan maddî bir
karþýlýk beklemediði anlaþýlmaktadýr (a.g.e.,
neþredenin giriþi, s. 30). Týrýmmâh’ýn þiirle-
rinde çokça yer verdiði diðer bir konu tas-
virdir. Özellikle çöl hayvanlarý ve çöl man-
zaralarý, ova, vadi ve tabiat olaylarýyla il-
gili tasvirleri önemli bir yer tutmaktadýr.
Zühd ve hikmet konusunda on civarýnda
beyti vardýr. Þiirlerinde kulaða hoþ gelen
bir mûsiki âhengi hissedilmektedir.

Birçok âlim Týrýmmâh’ýn þiirlerinin der-
lenmesi ve þerhi konusunda çalýþma yap-
mýþtýr. Bunlarýn baþýnda Ebû Saîd es-Sük-
kerî ve Ebü’l-Hasan Ali b. Abdullah et-
Tûsî gelmektedir. Ýbnü’n-Nedîm çok sayý-
da âlimin bu konuda çalýþtýðýný söylemek-
te, fakat isim vermemektedir (el-Fihrist,
s. 84). Týrýmmâh’ýn divaný 328 (940) yýlýn-
da Ebû Ali el-Kalî’nin kütüphanesi için-
de Endülüs’e götürülmüþtür (Ýbn Hayr, s.
396). Divanýn ilk neþri, önemli bir kýsmý ek-
sik olan British Museum’da kayýtlý nüs-
ha esas alýnarak Fritz Krenkow tarafýndan
gerçekleþtirilmiþtir (London 1927). Kren-
kow ayrýca çeþitli kaynaklarda rastladýðý
ona ait þiirleri toplamýþ ve esere ilâve et-
miþtir. Bu ilâveye raðmen söz konusu neþir
Týrýmmâh’ýn þiirlerinin ancak yarýsýný içer-
mektedir. Krenkow esere bir giriþle çeþitli
dizinler eklemiþ ve divaný Ýngilizce’ye ter-
cüme etmiþtir. Divanýn ilmî bir neþrini Ço-
rum Ýl Halk Kütüphanesi’ndeki nüsha ile
(nr. 2262) Krenkow neþrini esas alýp giriþ,
indeksler ve notlarla birlikte Ýzzet Hasan
yapmýþtýr (Dýmaþk 1968; Beyrut 1994). Ýz-

zet Hasan ayrýca Týrýmmâh’ýn kaynaklarda
bulunan þiirlerini toplayarak uygun yerle-
re yerleþtirmiþ veya divanýn sonuna ekle-
miþtir (s. 305-321). Týrýmmâh’ýn hayatý ve
þiirleriyle ilgili olarak Ali M. Ali el-Hubûbî
(e¹-ªýrýmmâ¼ b. ¥akîm: ¥ayâtühû ve þi£-
ruh, 1969, Ýskenderiye Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi), Cemâl Abdülhâfýz Man-
sûr (e¹-ªýrýmmâ¼ b. ¥akîm: ¥ayâtühû ve
þi£ruh, 1972, Kahire Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi), Ali Abdurrahman Hüseyin Fethî
(et-Teþbîh fî þi£ri’¹-ªýrýmmâ¼, 1991, Ezher
Üniversitesi Arap Dili Fakültesi) ve Mus-
tafa M. E. Tâhûn (Þi£ru’¹-ªýrýmmâ¼: Dirâ-
se üslûbiyye, 1995, Menûfiye Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi) yüksek lisans tezi ha-
zýrlamýþtýr.
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Yunanistan’ýn Tesalya bölgesinde
tarihî bir kasaba.
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Yunanistan’ýn Tesalya bölgesindeki La-
rissa (Yeniþehir) idarî bölümünün sýnýrlarý
içinde bulunmaktadýr; bugünkü adý Tyrna-
vos’tur. XV. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Os-
manlýlar tarafýndan Tesalya ovasýnýn ku-
zey kenarýndaki Milona geçidine yakýn bir
mevkide yeniden kuruldu ve Osmanlý dö-
neminde Tesalya’nýn en büyük kasabasý
haline geldi. XVIII. yüzyýlda Ýslâmî hayatýn
etkili olduðu bir yer durumundaydý. Bu ge-
liþmede Turahanoðlu Ömer Bey’in büyük
vakfýnýn bir parçasý þeklinde imtiyazlý bir
statüye sahip bulunmasý rol oynadý.

XVIII. yüzyýla ait Gazi Turahan Bey’in ya-
rý efsanevî Menâkýbnâme’sinden hare-
ketle Týrnova kasabasýnýn 1420 yýlý civarýn-
da Gazi Turahan Bey tarafýndan Tesalyalý
Yunanlýlar için güvenli bir sýðýnak halinde
kurulduðu belirtilir; Turahan Bey de Tesal-

lý bir Hâricî’nin etkisiyle Hâricî inancýný be-
nimsedi. Diðer Hâricî þairlerinin aksine þiir-
lerinde savaþtan söz etmemesi, savaþ tah-
riki yapmamasý, Hâricîler dýþýndaki müslü-
manlarý tekfir etmemesi, özellikle bir Ad-
nânî olan Þiî þairi Kümeyt el-Esedî ile dost-
luk kurmasý gibi hususlar onun Hâricîler’in
ýlýmlý kolu Sufriyye’ye mensup bulunduðu
görüþünü güçlendirmektedir. Bunun ya-
nýnda Ezârika’dan olduðunu ileri süren
kaynaklar da vardýr. Divanýnda Hâricî inan-
cýný yansýtan þiirleri, beyit sayýsý on yedi-
yi geçmeyen bir kaside ile iki kýtadan iba-
rettir. Bu sebeple bazýlarý onun Hâricî sa-
yýlmamasý gerektiðini söyler. Hâricîler’-
de kabile deðil mezhep asabiyeti bulun-
masýna raðmen Týrýmmâh’ýn Adnânîler’e
karþý Kahtânîler’i savunmasý da bu iddiayý
teyit etmektedir. Kûfe’de ordudan ayrýlýp
kendini ilim tahsiline verdi; özellikle dil,
nahiv, edebiyat ve þiirle meþgul oldu. Baþ-
ta Kûfe Camii olmak üzere çeþitli yerlerde
birçok âlim ve þairle görüþüp onlardan fay-
dalandý. Recez þairi Accâc gibi fasih bede-
vîlerden fasih lugatlara, garîb ve nâdir ke-
limelere dair bilgiler öðrendi. Þu‘be b. Hac-
câc uzunca bir süre þiir konusunda ondan
ders aldý. Kendisi hazarî bir þair olduðun-
dan çöl hayatýný bizzat yaþamadýðý için ka-
dîm çöl þairlerine özenerek çöl tasvirlerin-
de garîb kelime ve tabirleri çokça kullan-
masýný Ebû Ubeyde et-Teymî ile Asmaî
yersiz bulmuþtur. Týrýmmâh ile Kümeyt’in
bedevî þiirine, garîb ve nâdir kullanýmlara
ilgisinin sebebi yazdýklarý þiirlerin baþka-
larý tarafýndan þâhid olarak gösterilmesi
arzusudur. Týrýmmâh Kûfe’de Selmâ adlý
bir hanýmla evlendi, ondan Dubeybe, Sam-
sâme ve Nefr adýnda üç oðlu oldu. Ýbnü’t-
Týrýmmâh diye tanýnan torunu Ebû Mâlik
Emân b. Samsâme þair, dil ve edebiyat
âlimi olup Mühellebîler’in yanýnda kâtip sý-
fatýyla çalýþtý. Ailesini Kûfe’de býrakýp ge-
çimini saðlamak için veya baþka sebep-
lerle uzak Ýran þehirleri Kirman, Kazvin ve
Rey’e giderek bir süre buralarda kalan Tý-
rýmmâh’ýn Rey’de çocuklara verdiði dil ve
edebiyat derslerinin ilgiyle izlendiðinden
söz edilir. Bu dönemde aile, çocuk, vatan
özlemini dile getiren þiirler yazdý (Dîvân,
s. 94, 98, 100-103). Basra’ya giden Týrým-
mâh, Hiþâm b. Abdülmelik’in Irak valisi
Hâlid b. Abdullah el-Kasrî’ye sunduðu bir
methiye karþýlýðýnda 20.000 dirhem aldý
(Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî, X, 152). Abdül-
melik b. Mervân’ýn Horasan valisi Yezîd b.
Mühelleb el-Ezdî ile Horasan’da görüþtü;
onu öven, savaþ ve fetihlerini tasvir eden
þiirler kaleme aldý (Dîvân, neþredenin gi-
riþi, s. 17). Bu gezilerden sonra Kûfe’ye
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