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Yunanistan’da
Mora yarýmadasýnda tarihî bir þehir.
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Günümüzde Tripoli (Tripolis) adýyla anýlan þehir verimsiz daðlýk Arkadya bölgesinin en önemli yerleþim merkezidir. Mora yarýmadasýnýn orta kesiminde denizden
660 m. yükseklikte önemli bir geçiþ yolu
üzerinde yer almaktadýr. Bir þehir olarak
Osmanlý döneminde ortaya çýkmýþ ve özellikle XVIII. yüzyýlda önemli bir Ýslâmî merkez haline gelmiþtir. XIX. yüzyýlda kullanýlmaya baþlanýlan Tripoli (üç þehir) ismi kendisinden pek uzak olmayan antik üç þehre (Mantinea, Pallantion ve Tegea) iþaret
etmektedir. Bu isim Slavca olup antik dönemle bir ilgisi bulunmamaktadýr. Daha
önceki devirlerde kullanýlan Trobolitsa adý
muhtemelen eski Slavca Dabr ile yer belirten “ište”den gelmektedir. 900’lü yýllar314

da Slavca’nýn deðiþime uðramasýyla yer
eki “itsa”, “itza”ya dönüþmüþtür. Böylece
Trobolitsa “meþe aðaçlý yer, meþelik” anlamý kazanýr. Bu ad 900 yýlýndan önce ortaya çýkmýþ olmalýdýr. Trobolitsa ilk defa
1467’de Stefano Magno tarafýndan zikredilmiþtir. Tripoli’nin günlük konuþma dilinde adý hâlâ Trobolitza þeklinde geçer.
Tripoliçe yöresi 1460’ta Osmanlý idaresi altýna girdi. Arkadya bölgesindeki baþlýca þehir, o zamanlarda antik Tegea’nýn
devamý olup Tripoliçe’nin 12 km. doðusunda yer alan Muchli idi. Muchli çok zor ulaþýlabilen bir yerde kurulmuþtu. Osmanlý
döneminde Tripoliçe büyük bir kasaba olma sürecine girince Muchli zamanla terkedildi. XVI. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren Tripoliçe büyük bir hýristiyan köyünden bir Osmanlý kasabasýna doðru geliþme gösterdi. 1540’lara ait tahrir defterinde Tripoliçe’de 234 hýristiyan hânesine karþýlýk sadece yedi müslüman hânesinin bulunduðu belirtilir (BA, TD, nr. 560). II. Selim döneminde (1566-1574) yapýlan tahrirde burada giderek artan müslüman cemaatine hizmet veren bir cami, bir okul ve
bir hamam kaydedilmiþtir. Bu nüfus müslüman olan yerli Yunan ve Arnavut hýristiyanlarla daha da büyüdü (BA, TD, nr. 446,
s. 297). Tripoli ve çevresi baþlangýçta Argos kadýlýðýna baðlý idi. Daha sonra özellikle XVII. yüzyýlda kasabanýn ve köylerinin nüfusu arttýðýndan Argos’tan ayrýldý ve müstakil bir kadýlýk haline geldi. 1078 (166768) tarihli Rumeli kadýlýklarýna ait resmî
listede buranýn altýncý derece kadýlýk olduðu belirtilir.
1668 yýlýnýn yaz sonunda Evliya Çelebi
çok müreffeh, çekici ve güzel bir þehir diye nitelendirdiði kasaba hakkýnda geniþ
bilgi verir. Þehir bahçeler ve meyvelikler
arasýnda yer alan taþtan yapýlmýþ, kiremitle kaplý binlerce güzel eve sahiptir. Ýki camisi vardý. Bunlardan Çarþý Camii’nin Mora’da bir benzeri bulunmamaktadýr. Kitâbesi bu caminin 1067’de (1657) yapýldýðýný
belirtir. Ahmed Aða tarafýndan inþa ettirilen diðer cami ise kubbelidir. Bunlarýn
dýþýnda altý mahalle mescidi, iki medrese,
çocuklar için üç mektep ve iki tekke mevcuttur. Ahmed Aða Camii’nin avlusundaki Hüseyin Efendi Tekkesi büyük bir yapýdýr; burada gelip geçenlere bol miktarda
yiyecek daðýtýlýr. Tekke Halvetiyye tarikatýna aittir. Þehirde bir hamam, tüccarlar
için bir han ve seyyahlar için bir misafir
evi vardýr. Evliya Çelebi bu tasvirinin sonunda 420 hýristiyan mahallesi bulunduðunu yazar, ancak bunun mahalle deðil hâne olmasý gerekir. Eðer böyle ise Tripoliçe’-

nin nüfusunun yarýsýndan fazlasýný müslümanlarýn teþkil ettiði düþünülebilir. Kasabanýn deniz seviyesinden yüksekte bir
yerde kurulmasý sebebiyle iklimi yaþamaya elveriþlidir, ancak kýþlarý çok soðuk geçer. Bütün nüfus Yunanca (Rumca) konuþur ve halký çok misafirperverdir. 1679’da
Bernard Randolph, yanlýþlýkla antik bir þehir olan Megalopolis’le karýþtýrdýðý Trapolizza’yý ziyaret etti. Ona göre burasý Mora
yarýmadasýndaki diðer yerler gibi büyük
deðildir, bununla birlikte bütün Arkadya
bölgesinin en önde gelen mekânýdýr. Geniþ topraklara ve hayvan sürülerine sahip
pek çok zengin Türk Tripoliçe’de yaþamaktadýr.
1686’da müttefik hýristiyan devletlerle
yapýlan uzun savaþlar sýrasýnda Venedik ordusu Tripoliçe’yi ve bütün Mora’yý Osmanlýlar’dan aldý. Müslümanlarýn bir kýsmý kaçtý, çoðu katledilerek ortadan kaldýrýldý, evleri yakýldý. 1702 tarihli bir Venedik sayýmý
Tripoliçe’nin sadece 274 hýristiyan hânesine sahip olduðunu, kadýnlar ve çocuklarla
birlikte nüfusun 966’yý bulduðunu belirtir. 1127’de (1715) Osmanlý ordusu Venedikliler’i Mora’dan çýkartýnca Tripoliçe yeniden Osmanlý idaresine girdi. 1128 (1716)
tarihli yeni tahrir kayýtlarýna göre burada
hepsi hýristiyan olup ispençe ödeyen 664
yetiþkin erkek nüfus mevcuttu. Tahrir heyeti Tripoliçe’de daha önce yaþayan müslüman nüfusun mülklerini, evlerini ve bahçelerini bulmuþ, bunlarýn “mâmur ve harap 384 bab” olduðunu kaydetmiþtir (TK,
TD, nr. 24, vr. 143b-146a). Bu rakam, 1686
yýlýndan önce ortadan kaybolan müslüman
nüfusun durumu hakkýnda bir gösterge
teþkil eder. 1718’de Mora’nýn merkezi kýyýdaki Nauplia’dan (Anabolu) içerdeki Tripoliçe’ye taþýnýnca kasaba büyük bir geliþme içine girdi. Mora paþasý, idareciler ve
askerî birimlerden meydana gelen gruplar fizikî büyümede rol oynadý.
1132’de (1720) Topal Osman Paþa þehir
merkezinde büyük bir cami inþa ettirdi.
Oðlu Râtib Ahmed Paþa buna bir mektep
ekledi. Cerrâhî þeyhi Yahyâ Þerefeddin
Moravî þehirde Mora’daki Ýslâmî restorasyonun odak noktasý olacak bir Halvetî tekkesi yaptýrdý. Topal Osman Paþa Camii’nin 1657 tarihli Çarþý Camii’nin yeniden inþa edilmiþ hali ya da tamamýyla yeniden
yapýlmýþ bir bina olup olmadýðý bilinmemektedir. 1153 (1740) yýlý civarýnda Mora
Valisi Elhac Ebûbekir Paþa, Tripoliçe’nin
merkezinde bütün Güney Yunanistan’ýn
en büyük külliyesini yaptýrdý. Bu külliye
kubbeli bir cami, bir medrese, bir mektep,
bir hamam, bir bedesten ve büyük bir han
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içermekteydi. 1793’te Tecellî Mehmed
Efendi yeni bir cami inþa ettirdi. 1796’dan önce Yûsuf Âgâh Efendi b. Süleyman
Penah Efendi bir kütüphane kurdu ve
mektep yaptýrdý. Rusya tarafýndan örgütlenen Mora isyanýný izleyen yýllarda 1770’ten 1779 yýlýna kadar paralý Arnavut askerleri ve yaðmacý çetecilerin faaliyetleri
þehre zor günler yaþattý. Bu yýllarda pek
çok köyde müdafaasý kolay olan kule evler
yapýldý, Tripoliçe saðlam bir surla çevrildi,
bir tabya ve iç kale ile güçlendirildi.
William M. Leake, Tripoliçe’nin 1805’te
1000’i Yunanlýlar’a ait toplam 2500 hânesi olduðunu belirtir. 1813’te Henry Holland
Tripolitza’nýn büyük, surla çevrili bir þehir
olduðunu, üçte biri veya dörtte biri Türk
15.000 kiþilik bir nüfusu bulunduðunu yazar. Ayný yýl Tripoliçe’yi gören Gell ise 20.000
ile 30.000 arasý bir nüfustan söz eder.
1828’de daha eski bir bilgiye dayanan Maximilian Thielen kitabýnda Tripolitza’yý bir
duvarla çevrilmiþ, altý kapýlý, yüksek zeminde bir iç kaleye sahip istihkâmlý bir þehir diye anlatýr; dört büyük camiyi, altý Yunan kilisesini ve birkaç vakfý, pek çok hamamý, þehrin ortasýnda bir pazarý ve geniþ caddeleri kaydeder. Thielen ayrýca Tripolitza’da çok hareketli bir ticarî hayatýn
olduðunu, burada 12.000 civarýnda nüfusun bulunduðunu tahmin eder. 1822 Ekiminde Yunan isyaný sýrasýnda þehir bölgedeki diðer yerleþim yerlerinden kaçan
müslümanlarla doldu. Burasý Yunanlý âsilerce ele geçirildi ve müslüman nüfusun
tamamý katledildi. Bunlarýn sayýsý birçok
kaynakta 25.000-30.000 olarak verilir.
Tripoliçe 1825 Haziranýnda Kavalalý Ýbrâhim Paþa tarafýndan savaþsýz geri alýndý. Þehir 1828’de tamamen tahrip edildi.
1830’larda Yunanistan baðýmsýz bir devlet haline gelince Fransýz askerî mühendisleri yeni bir plana göre þehrin tekrar
inþa edilmesine yardýmcý oldu. Ayný yýllarda þehrin ismi Tripolis þeklinde deðiþtirildi. Bugün medrese diye isimlendirilen ve
Aghios Dimitrios Meydaný’nda bulunan taþtan yapýlmýþ saðlam bir köþkle XVIII. yüzyýlýn sonlarýyla XIX. yüzyýlýn ilk dönemlerinden kalma mezar taþlarý dýþýnda Osmanlý Tripoliçesi’nden herhangi bir þey kalmamýþtýr. Þehirde bazý önemli Osmanlý siyaset adamlarý ve yazarlarý yetiþmiþtir. Bunlar arasýnda Vezîriâzam Moralý Damad Hasan Paþa ile âlim, þair ve siyasetçi Abdurrahman Sâmi Paþa zikredilebilir. Tripoliçe
günümüzde 25.000 dolayýnda nüfusuyla
Mora’nýn idarî bir merkezi ve yollarýn düðüm noktasýnda tarýmsal bir pazar yeri konumundadýr.
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25 Þubat 1881’de Ýngiltere’nin Norfolk
bölgesinde bir sahil kasabasý olan Great
Yarmouth’da doðdu. Kasabadaki Protestan (Congregational) kilisesinde din adamý
olan babasýnýn hastalýðý sebebiyle ailesi beþ
yýl sonra Wandsworth’a göç etti. Tritton orta öðrenimini Londra’da United Westminster School’da tamamladý. Yüksek öðrenimini Londra Üniversitesi’nde Ýngiliz dili ve
edebiyatý ile (1900) Oxford Üniversitesi
Mainsfield College’da teoloji (1906) olmak
üzere iki alanda yaptý. Morcombelake kasabasýndaki Protestan kilisesinde bir yýl dinî hizmette bulundu. Göttingen Üniversitesi’nde J. Wellhausen’ýn danýþmanlýðýnda
iki dönem teoloji çalýþmalarýný sürdürdü.
1909 yýlýnda Lübnan’ýn Bürümmâne kasabasýndaki Friends’ Mission School’da öðretmen olarak çalýþtý. 1911-1916 arasýnda
Edinburgh Üniversitesi Ýbrânî ve Sâmî dilleri kürsüsünde asistanlýk yaptý. Bu arada Aden’de birkaç ay misyonerlik faaliyetinde bulundu. 1914’te Londra Üniversitesi’nde Arap dili ve edebiyatý alanýnda yüksek lisans derecesini aldý. “The Rise of the
Imams of Sanaa” adlý teziyle 1918 yýlýnda
Edinburgh Üniversitesi’nde doktorasýný tamamladý. 1921’de Aligarh Üniversitesi’ne Arapça profesörü olarak tayin edildi.

Encyclopedia of Islam için yazdýðý “Aligarh” maddesinde dokuz yýl süreyle çalýþtýðý bu üniversite hakkýnda önemli objektif
bilgiler yer almaktadýr. 1931’de Londra’daki School of African and Oriental Studies’in (SOAS) Arap Dili ve Edebiyatý Bölümü’ne öðretim üyesi tayin edildi. Farklý
statülerde çalýþtýktan sonra 1938’de H.
Gibb’in ardýndan profesörlüðe yükseltildi
ve bölüm baþkanlýðýna getirildi. 1946 yýlýnda emekliye ayrýlmasýna raðmen bu kurumda ders vermeyi sürdürdü. Ayný yýl
School of African and Oriental Studies’in
þeref üyeliðiyle ödüllendirildi, ayrýca kendisine “professor emeritus” unvaný verildi.
Emekliliði döneminde School of African
and Oriental Studies yanýnda British Museum’un þarkiyat çalýþmalarý bölümüne
devam etti. Royal Asiatic ve Royal Central
Asian Societies gibi kurumlarýn ilmî toplantýlarýna katýldý. 8 Kasým 1973’te öldü.
Özenli ve dikkatli bir öðretim üyesi, istikrarlý bir ilim adamý olan Tritton’un ilmî çalýþmalarý derinlikli olmaktan çok Arapça,
Ýbrânîce ve Süryânîce’den Ýslâm dini, Ýslâm
tarihi, Ýslâm eðitim kurumlarýndan kelâm
ve itikadî mezheplerine kadar çok geniþ
bir alana yayýlmaktadýr. Konularý ele alma
yöntemi tahlil ve yorumlara deðil araþtýrmalarýný hassas bir þekilde kaydederek bulgularýný tanzim etmeye dayanmaktadýr. Konunun aslýný gölgeleyecek abartýlý ifadelerden kaçýnmaya özen göstermiþ, bozuk
üslûpla yazýlan ve gramer hatalarý içeren
bazý eserler hakkýnda tanýtým ve deðerlendirme yazýsý kaleme almayý kabul etmemiþtir.
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