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dasýndaki Habsburglar’ýn müttefiði Erdel
birliklerince 22 Ekim 1595’te iþgal edildi.
Eflak Voyvodasý Mihai Viteazul, 1599-1601’-
de Erdel Prensliði’ni ve Boðdan Voyvoda-
lýðý’ný hâkimiyeti altýna aldýðýnda Yanova
kýsa süre de olsa onun kontrolü altýna gir-
di. Burasý, 1658’de Köprülü Mehmed Pa-
þa’nýn Erdel Prensi II. Rákoczi (Rakoçioðlu)
üzerine yaptýðý sefer sýrasýnda yeniden Os-
manlý hâkimiyetine alýndý. Osmanlý ordusu
Tuna üzerine yaptýrýlan büyük köprüden
geçtikten sonra Týmýþvar ovasýna ulaþýp
Arad istikametinde Criþul Alb nehri bo-
yunca ilerlemiþ ve 1 Zilhicce 1068’de (30
Aðustos 1658) Yanova Kalesi ovasýna gel-
miþti. Kuþatýlan kale anlaþma ile teslim ol-
muþtu. Kaledeki askerlere üç gün içinde
orayý terketmelerine izin verildi. Yanova
Kalesi ve kasabasý, baþýnda Cengizâde Ali
Paþa’nýn bulunduðu Týmýþvar (Timiþoara)
eyaletine katýldý. Yanova’nýn müdafaasý ve
tahkimi için serhad askerleriyle Budin Va-
lisi Vezir Gürcü Kenan Paþa tayin edildi.
Vezir, Eylül-Ekim 1658’de Criþul Alb nehri
kýyýsýndaki dört köþeli, üç kapýlý, dört kule
ve sekiz tabyaya sahip, dolma rýhtýmý olan
Yanova Kalesi’ni saðlamlaþtýrdý. Sebeþ ve
Lugoþ kaleleriyle kasabalarý Yanova san-
caðýna baðlandý. Bu kasabalarýn ve baðlý
köylerin geliri Haremeyn evkafýna tahsis
edildi.

1660’ta Oradea / Varad’ýn muhasarasý
ve fethine Köse Ali Paþa’nýn maiyetinde
bizzat katýlan Evliya Çelebi Yanova’dan ge-
çerken burayý 800 evi, 200 dükkâný bulu-
nan bir kale ve þehir diye niteler. IV. Meh-
med, Köprülü Mehmed Paþa, Haseki Os-
man Aða, Gürcü Kenan Paþa ve Köprü-
lüzâde Fâzýl Ahmed Paþa adýna camiler,
Köprülü Haný, bir paþa sarayý, bir mektep,
bir hamam ve saat kulesi olduðunu yazar
(Seyahatnâme, V, 405-409). Kasaba Criþul
Alb nehrinin iki yakasýna yayýlmýþtýr, halký
Erdel ve Eflaklý’dýr. Geniþ bahçeler içinde
büyük ve çok zengin bir þehirdir. Yeni yap-
týrýlan bir iç kalesi vardýr. Kalede sýnýrda
bulunmasý dolayýsýyla kalabalýk bir askerî

garnizon görev yapmakta, ancak barýþ za-
manýnda bu rakam azalmaktadýr (azeb
aðasý, beþli aðasý, martolos aðasý gibi on
aða ve yaklaþýk 8000 görevli asker).

Yanova’da Osmanlý idaresi Viyana boz-
gunu sonrasýndaki savaþlar esnasýnda so-
na erdi. 27 Mayýs 1693’te Habsburg as-
kerleri burayý aldý. Bu fiilî durum 1699 yý-
lý Karlofça Muahedesi’yle hukuken tesbit
edildi. Yanova’nýn 2002 yýlý resmî sayýmýna
göre nüfusu 10.207 idi. Bunun % 85,6’sý
Romenler, % 8,4’ü Macarlar, % 5,1’i Ro-
manlar (Çingeneler), % 0,5’i Almanlar, %
0,3’ü Slovaklar ve % 0,1’i ise diðerleri oluþ-
turuyordu. Kasabanýn nüfusunun bugün
de ayný oranlarý koruduðu tahmin edil-
mektedir. Þehirde kum, andezit, kereste
gibi küçük endüstri iþletmeleri bulunmak-
tadýr. Günümüzde 1552, 1645 ve 1870 yýl-
larýnda tamir edilen ve geniþletilen Ineu
Kalesi kalýntýlarý, XIII-XIV. yüzyýl gotik sti-
linde yapýlan kilise ve 1861-1864 yýllarýna
ait Ortodoks kilisesi muhafaza edilmek-
tedir.
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Yunanistan’da tarihî bir þehir.
˜ ™

Günümüzde Ioannina denilen þehir Yu-
nanistan’ýn kuzeybatýsýnda daðlýk bir böl-
ge olan Epir’in (Epirus) siyasal, ekonomik
ve kültürel merkezidir. Deniz seviyesinden
520 m. yükseklikte, bir platonun doðusun-
da bulunan Pambotis (Pamvotis) gölüne
doðru uzanan küçük bir yarýmadanýn üze-
rinde kurulmuþtur. Yanya gölü adý da ve-

fa Aða kumandasýnda 339 asker mevcut-
tu. Bu kayýtlar kasabada müslüman sivil
yerleþmesini gösterir.

XVI. yüzyýlýn son çeyreðine ait kayýtlar-
da Yanova’nýn adýna sancak beyi Gazanfer
Bey hakkýndaki þikâyetler vesilesiyle rast-
lanýr. Onun Erdel Prensliði sýnýrýnda bulu-
nan haslarý dolayýsýyla sýnýr köyleri çekiþ-
me konusu olmuþtur. 13 Muharrem 991
(6 Þubat 1583) tarihinde Erdel voyvodasý-
na (Báthori Zsigmond) gönderilen hüküm-
de Gazanfer Bey’in Erdel sýnýrýndaki has-
larýna dahil iki köy halkýnýn vergilerini öde-
mediði bildiriliyordu (BA, MD, nr. 48, hk.
855). Altý ay sonra Týmýþvar beylerbeyine
yollanan hükümde ise Yanova Beyi Ga-
zanfer Bey’in esir aldýðý küçük çocuklardan
müslüman olanlarý býrakýp olmayanlarý Er-
del’e geri göndermesi ve bundan sonra
böyle davranmamasý tembih ediliyordu
(BA, MD, nr. 51, hk. 195). Gazanfer Bey
hakkýndaki þikâyetler daha sonra da sür-
dü. Onun Solnak ve Gyula / Gule beyi ile
Erdel köylerine saldýrýp esirler aldýðýndan
bundan vazgeçmesi gerektiði yine kendi-
sine bildirilmiþti (MD, nr. 53, hk. 466, 471,
474).

1571’de Osmanlýlar’ýn Ak Köröþ dedikle-
ri Criþul Alb nehri kýyýsýnda Osmanlýlar ta-
rafýndan Erdöç (Macarca Erdöhegy, Ro-
mence Padureni) palankasý yaptýrýldý. Ýçin-
de bir camisi olan palankada 1591’de Câ-
fer Aða kumandasýnda 268 asker vardý.
1593-1606 yýllarýndaki Osmanlý-Habsburg
savaþlarý döneminde Yanova, Erdöç palan-
kasýyla birlikte György Borbély kuman-
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1355’te ölümünden sonra üvey kardeþi
Symeon Uroþ, Epir ve Tesalya’nýn idaresi-
ni eline aldý. 1366-1367’de þehir acýmasýz
bir despot olan Sýrp Kralý Tomas Prelju-
bovi@’in idaresine girdi. 1379’da Malakasi
Arnavutlarý, Bulgarlar ve Ulahlar’dan mey-
dana gelen bir birlik Yanya’ya saldýrdýysa
da Tomas tarafýndan maðlûp edildi; 1380’-
deki saldýrýda ise Tomas, Osmanlýlar’dan
yardým istedi. I. Murad, Gjin Shpata komu-
tasýndaki Arnavutlar’ý püskürten Lala Þâ-
hin kumandasýnda bir kuvveti Epir’e gön-
derdi. 1382 Mayýsýnda Lala Þâhin, Tomas’a
yardým için tekrar geldi. 1384 yazýnda La-
la Þâhin’in yerini alan Timurtaþ Paþa bü-
yük bir ordu ile Epir’e döndü ve Sphata’yý
Arta’dan (Narda) çýkarmaya çalýþtý. Ayný
yýlýn Aralýðýnda Tomas bir saray entrikasý
neticesinde ölünce dul eþi Maria Ange-
lina, Floransalý zengin bir maceracý olan
Esau Buondelmonti ile evlendi. Yeniden
Arnavut tehdidiyle karþýlaþan Esau 1386’-
da Osmanlýlar’la irtibat kurarak I. Murad’ý
ziyaret etti ve Osmanlý ordusunun yardý-
mýný saðladý. 1389 Haziranýnda I. Murad’ýn
Kosova Savaþý’nda ölümünün ardýndan
Sphata, Yanya’ya tekrar saldýrdý. Ayný yýlýn
kýþ mevsiminde I. Bayezid, Esau’ya yar-
dým etmek için bir kuvvet gönderdi ve Ar-
navutlar’ý püskürttü. Daha sonra Esau,
Bayezid’in yanýna gidip Osmanlýlar’la yeni
bir anlaþma yaptý. 1390’da Gazi Evrenos
kumandasýndaki bir Osmanlý birliðinin eþ-
liðinde Yanya’ya döndü ve bu müttefik
kuvvetler Arnavutlar’ý maðlûp ederek dað-
lara çekilmeye zorladý.

Esau 1411 Þubatýnda ölünce Yanyalýlar
Kephalonia (Kefalonya), Levkas (Ayamavra)
ve Vonitsa’nýn hâkimi Ýtalyan lordu Carlo
Tocco’yu þehri teslim etmek üzere davet
ettiler; böylece Yanya, Carlo Tocco’nun yö-
netimine geçti. Carlo Tocco, Osmanlýlar’ýn

yardýmýyla Arnavut tehdidine son verdi.
Evlilik dýþý doðan kýzlarýndan birini 1413’ün
ilk günlerinde Mûsâ Çelebi ile evlendirdi.
Mûsâ’nýn ölümünden sonra Çelebi Meh-
med hâkimiyetini sürdürmesi için ona mü-
saade etti; ayrýca veziri Bayezid Paþa’nýn
kardeþi Hamza Bey’e bir iyi niyet göster-
gesi olarak Mûsâ’nýn dul eþini verdi. Carlo
böylece Arta’yý kendi topraklarýna kattý,
1429 Temmuzundaki ölümüne kadar bu-
ralarý elinde tuttu. Yerine yeðeni II. Carlo
geçti. 1430’un ilkbaharýnda I. Carlo’nun
evlilik dýþý oðullarýnýn en büyüðü Hercu-
les, II. Murad’ýn yanýna giderek II. Carlo’-
yu bertaraf etmek için yardým istedi. Bu
sýrada Rumeli beylerbeyi olan Sinan Pa-
þa da Yanya’ya karþý harekete geçmiþti.
1430’da II. Murad Selânik’i kuþattýðýnda
Yanya halkýndan bir temsilci grubunun
þehri Osmanlýlar’a teklif ettiði ve þehrin
anahtarlarýný Selânik’in hemen dýþýnda bu-
lunan Kleidi köyüne getirdiði söylenir. An-
cak Yanya’nýn ilhakýyla ilgili bu rivayet ilk
dönem Osmanlý kroniklerinde yer almaz.
Bizans tarihçisi Sfrances’e (Sphrantzes)
göre Yanya 1430’un Ekim ayýnda “Türk-
ler’in Beylerbeyi” Sinan Paþa’ya teslim ol-
du. Sinan Paþa, Emîr Süleyman Çelebi za-
manýndan itibaren (1402-1411) gerek as-
kerî gerekse diplomatik faaliyetleri dolayý-
sýyla Epir’i ve Batý Yunanistan’ý iyi biliyor-
du. II. Murad, Sinan Paþa’nýn idaresindeki
þehre dinî-malî imtiyazlar tanýdý. II. Mu-
rad’ýn bu fermaný Miklosich-Müller tara-
fýndan Yunanca tercümesiyle birlikte ya-
yýmlanmýþtýr. Fermandaki haklar hemen
hemen iki yüzyýl yürürlükte kaldý. Kalede
bir Osmanlý askerî birliði býrakýldý ve ano-
nim kroniðe göre askerler Yanyalý Grek
kýzlarýyla evlendirildi. Yarým yüzyýl Türkler’-
le yaþamaya ve birlikte çalýþmaya alýþan
Yanya’nýn Frenk idaresinden Osmanlý ida-

rilen Pambotis gölünün kuzeydoðu tarafý
Mitsikeli daðýyla çevrilidir. Yanya’nýn iskân
tarihi antik döneme kadar uzanýr. 1983’te
yapýlan kazýlar sonucu temelleri antik dö-
neme inen kalýntýlar üzerinde yer alan XIII.
yüzyýla ait bir hamam bulunmuþ, ayrýca
antik þehir oluþumlarý Bizans-Osmanlý ka-
lesi temelinde keþfedilmiþtir. Dolayýsýyla
buranýn, Procopius’un da ifade ettiði gibi,
Ýmparator I. Iustinianos (527-565) tarafýn-
dan inþa ettirilen New Euroia olduðu yo-
lundaki bilgiler yanlýþtýr. Ayrýca 2007’de ele
geçen Korint gümüþ sikkelerinin m.ö. 350-
338 yýllarýna kadar geri gittiði de anlaþýl-
mýþtýr. Bununla birlikte bu antik yerleþim
biriminin adý bilinmemektedir.

Ortaçað Ioanninasý’nýn (Yanya) eski St.
Ioannis Prodromos Manastýrý’nýn civarýn-
da geliþtiði rivayet edilir. Þehrin adý ilk de-
fa 673 tarihli Navpaktos Konsili’nin kayýt-
larýnda piskoposluk merkezi diye geçer.
Yöreye 600 yýlý civarýnda kalabalýk Slav
gruplarý göç etti. X. yüzyýlda bunlarý ku-
zeyden gelen Ulahlar’la XIV. yüzyýlda Ar-
navutlar izledi. Her üç grup Yanya kesi-
mine yerleþerek arkalarýnda birçok köyün
adýnda yaþayan izler býraktý. Piskoposluk
merkezi olarak Yanya’nýn adý 879’daki Ýs-
tanbul Konsili’nde tekrar zikredilir. X. yüz-
yýlda Yanya ve Epirus Bulgar Krallýðý’na ka-
týldý. 1020’de Bizans Ýmparatoru II. Basi-
leios, Bulgarlar’ý maðlûp ettikten sonra Gü-
ney Balkanlar’daki idarî bölgeleri yeniden
düzenleyip Yanya’yý Ohri Baþpiskoposlu-
ðu’na baðladý. 1081’de Bohemund kuman-
dasýndaki Sicilya Normanlarý þehri ele ge-
çirdi. Bohemund þehrin Ýkinci Akropolis’i
haline gelen yarýmadanýn kuzey tepesini
tahkim ettirdi. Birinci Akropolis Osmanlý
döneminde Ýçkale olan güney tepesidir.
Bohemund ayrýca yarýmadayý ana karadan
ayýran bir hendek kazdýrdý. 1153’te Þerîf
el-Ýdrîsî ve 1160’ta Ýspanyol yahudi seyya-
hý Tudelalý Benjamin þehrin çok müreffeh
olduðunu belirtirler. 1204’teki IV. Haçlý Se-
feri’nden sonra Despot I. Mikael Angelos
(Komnenos) 1430’a kadar yaþayan baðýmsýz
Yunan Epirus Despotluðu’nu kurdu; Yan-
ya bu despotluðun merkezi yapýldý. Mika-
el þehri ve kaleyi büyüttü. Pek çok Yunan-
lý, Frenkler tarafýndan iþgal edilen toprak-
larý terkederek Yanya’ya yerleþti.

Yanya özellikle XIII ve XIV. yüzyýllarda
hareketli bir döneme þahit oldu. XIII. yüz-
yýlýn ikinci yarýsýnda pek çok defa el deðiþ-
tirdi. 1318’de tekrar Bizans Ýmparatorlu-
ðu’na katýlsa da bir dereceye kadar özerk-
liðini korudu. Piskoposluk rütbesi metro-
politliðe yükseltildi. 1342’de Sýrp Kralý Ste-
fan Duþan tarafýndan ilhak edildi. Onun
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birlikte müslümanlar % 11 civarýndaydý.
Kalenin müdafaasýyla vazifeli hýristiyan
müsellemler de kaydedilmiþti. Bu sýra-
da Yanya, Arta’dan hâlâ daha küçüktü.
Arta 1176 hâneye sahipken Yanya’da 645
hâne (toplam tahminî nüfus 3200) vardý
(BA, TD, nr. 367, s. 261-275, 278-287). 972
(1565) yýlýna ait tahrir kayýtlarý, aradan ge-
çen zaman içinde Yanya’nýn hýzlý bir þekil-
de büyüdüðünü gösterir. Mahalle sayýsý
1521’dekiyle ayný olmakla birlikte hýristi-
yan hânesi 600’den 1061’e (tahminî 5000
kiþi) yükselmiþti (BA, TD, nr. 350). Ancak
bu büyümenin arkasý gelmedi. 987 (1579)
tarihli Tahrir Defteri’nde Yanya’da elli üç
neferden oluþan bir müslüman cemaati-
nin bulunduðu belirtilir. Hýristiyan mahal-
leleri 500 hâne ve 338 bekâr nüfusa sa-
hipti. Ayrýca otuz dört neferden ibaret bir
yahudi cemaati vardý. Bu durumda þehir-
de 925 yetiþkin erkeðin var olduðu söyle-
nebilir (garnizondakiler dahil % 10’u müs-
lüman olan 3200-3400 civarýnda bir nü-
fus). Nüfusta görülen düþüþ ilgili tahrir
defterindeki eksiklikten kaynaklanmýþtýr,
zira yedi mahallenin yer almadýðý görülür
(BA, TD, nr. 583). 991 (1583) tarihli tahrir-
de ilk kayýtlarda bazý düzensizliklerin ol-
duðuna ve nüfus gruplarýnýn yanlýþ yerle-
re kaydedildiðine iþaret edilir. XVI. yüzyýl-
da göldeki adada birkaç kilise ve manastýr
Osmanlý yetkililerinin izniyle yapýlmýþ ve-
ya geniþletilmiþ, yüksek kaliteli fresklerle
süslenmiþtir.

1020’de (1611) eski Trikkala (Týrhala)
piskoposu olan, bazý ruhlar ve þeytanlar-
la iliþkisi bulunduðu ithamýyla aforoz edi-
len Dionisos Skylosophos’un liderlik ettiði
bir isyan þehri derinden etkiledi. Venedik-
liler’in yardýmýyla 800 köylü durumdan ta-
mamen habersiz Türkler’e saldýrdý, çoðu-
nu katletti ve Osman Paþa’nýn sarayýný yak-
tý. Ýsyancýlar bertaraf edildikten sonra Di-
onisos idam edildi, daha önce verilen im-
tiyazlar kaldýrýldý. 1613 Aðustosunda I. Ah-

med’in emriyle Yanya hýristiyanlarýnýn ya-
rýsýnýn surlarýn dýþýna çýkarýlmasý kararlaþ-
týrýldý. 1618 Haziranýnda hýristiyanlarýn di-
ðer yarýsý taþýndý. Hýristiyanlar hisarýn dý-
þýndaki açýk alanda yeni evler ve kiliseler
inþa etti. Kale içindeki kilise ve manastýr-
lara el konuldu ve yýkýldý. Surla çevrili þe-
hir içinde (Kastro) sadece müslüman ve
yahudilerin kalmasýna izin verildi.

1027’de (1618) Ýkinci Akropolis’teki eski
Prodromos Manastýrý’nýn sahasýnda Yan-
ya sancaðýnýn idarecisi Zülfikar Bey’in oð-
lu Arslan Paþa bütün Batý Yunanistan’ýn
en önemli külliyesini yaptýrdý. Bu külliye-
de kubbeli bir cami, büyük bir medrese,
yolcular ve fakirler için bir imaret, bir tür-
be, ayrýca Ýkinci Akropolis’in aþaðýsýnda ve
dýþýnda büyük bir çifte hamam bulunmak-
taydý. Bütün bu yapýlar Yunanistan’ýn bu
kesiminde günümüze kadar ayakta kala-
bilmiþ nâdir örneklerdendir. Bunlar güzel
bir þekilde restore edilmiþtir; cami de mü-
ze olarak hizmet vermektedir. Caminin iç
revaklarýný tutan dört mermer sütunun-
da üst kesimdeki kitâbede Arslan Paþa’-
ya dair bilgi bulunur (ayrýca bk. ARSLAN
PAÞA CAMÝÝ). Eski Ioannina’nýn diðer yük-
sek noktasýnda doðrudan kayalýklara göl
kýyýsýna bakan yerine ikinci bir cami daha
inþa edildi. Fethiye adlý cami Skylosophos
isyanýndan sonraki hali yansýtýr. 1800’ler-
de Tepedelenli Ali Paþa’nýn yeniden yaptýr-
dýðý biçimde zamanýmýza ulaþmýþ, 1970’-
lerde restore edilmiþtir.

1669-1670’te Yanya’ya gelen Evliya Çe-
lebi bazýlarý abartýlý geniþ bilgiler vermek-
tedir. Ona göre þehirde pek çok âlim ve ço-
ðu Farsça bilen bilgili kiþiler vardýr. Bir bö-
lümü taþtan yapýlmýþ, aralarýnda pek çok
sarayýn da bulunduðu 4000 ev mevcut-
tur. Þehrin surlarla çevrili olmayan kýsmýn-
da on sekiz müslüman, on dört hýristiyan,
dört yahudi ve bir Çingene mahallesi bu-
lunuyordu. Kalede iki cuma camisi ve iki
mescid, açýk þehirde ise hepsinin adý veri-
len yedi cuma camisi ve on bir mescid yer
alýyordu. 1900 dükkân ve yedi de tekke
vardý. Ýlyas Efendi Camii, XVI. yüzyýlýn so-
nunda müslüman cemaatinin arttýðýný gös-
teren, 990’da (1582) yazýlmýþ Arapça bir
kitâbeye sahipti. Müslüman cemaatinin
giderek çoðaldýðýnýn bir diðer göstergesi,
Zülfikar Bey tarafýndan 1600’den önce ye-
niden inþa edilen II. Bayezid (Hünkâr) Ca-
mii’dir. Bununla birlikte en büyük deðiþim-
ler 1020 (1611) yýlýndan sonra gerçekleþ-
miþtir. Eski Yanya’nýn güney varoþu olan
Kaloutsa’da Kanlý Çeþme Camii hâlâ ayak-
tadýr. Bu cami 1730’lu yýllarýn sonlarýnda
yapýlmýþtýr; kurucusu Arslanpaþazâde Ha-

resine geçiþi uyum içinde gerçekleþti. I.
Carlo Tocco’nun evlilik dýþý doðan çocukla-
rýndan bazýlarý Ýslâmiyet’i benimsedi, bu
sebeple Karlozâdeler (Karlýzâde) olarak ta-
nýndý ve önemli Osmanlý kumandanlarý ara-
sýnda yer aldý. Arkalarýnda günümüze in-
tikal eden Karlova (Bulgaristan) ve Üsküp
þehirlerindeki tarihî camileri býraktýlar (bk.
KARLI-ÝLÝ).

Osmanlý döneminde Yanya giderek ge-
liþti ve Ortaçað kalesi dýþýna taþan bir yer-
leþim yeri haline geldi. Epir’in bu önemli
Bizans merkezi müslüman, hýristiyan ve
yahudilerin karýþýk yaþadýðý bir þehre dö-
nüþtü. Osmanlý dönemi boyunca önemli
bir sancak merkezi oldu. Tanzimat düzen-
lemelerinden sonra bütün Epir’i (Ergiri-
kasrý, Delvine ve Berat) ve 1856 yýlýndan
1882’ye kadar bütün Tesalya’yý (Týrhala,
Yeniþehir / Larissa, Volos vb.) içine alan
Yanya vilâyetinin ana merkezi durumun-
da kaldý. Osmanlý dönemi öncesi Yanya’-
nýn nüfusu hakkýnda bilgi yoktur. Ortaçað
kalesi günümüzde de ayakta durmakta-
dýr, sur duvarlarýnda kabartma sembol-
ler ve yazýlar mevcuttur. Sur içi 20,7 hek-
tarlýk bir alaný kapsamakta, böylece bu-
rasý yaklaþýk Ortaçað Atinasý büyüklüðü-
ne denk düþmektedir. 1 hektara 150 kiþi-
nin düþtüðü kabul edilirse toplam nüfu-
sun 3100 olduðu tahmin edilebilir. 1430’-
dan sonra sivil müslüman nüfusu barýn-
dýran bir mahalle eski kalenin dýþýnda or-
taya çýktý. II. Bayezid buraya Hünkâr (Çar-
þý Camii) adýyla bilinen kiremitle kaplanmýþ
ahþap çatýlý bir cami yaptýrdý. Gazi Evra-
nos’un oðlu Îsâ Bey’in zâviyesi de 1521
tahririnde zikredilir.

1530’da düzenlenen ve 1521 yýlýna ait
bilgileri aktaran tahrir defterine göre Yan-
ya’da hýristiyanlarýn 600 hâneden ibaret
otuz dokuz mahallesi, kýrk beþ hânesi olan
bir müslüman mahallesi, bunlarýn dýþýn-
da bir dizdar komutasýnda kýrk iki kiþilik
bir garnizonu bulunmaktaydý. Garnizonla

Yanya’dan

bir görünüþ
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devletlerin konsolosluklarý için bir ikamet-
gâhtý.

1828’de J. Hütz, Yanya’yý (Janina) 3200
evi olan, dar fakat iyi döþenmiþ caddele-
re sahip, bazý saraylarý, on dört camisi, se-
kiz kilisesi, birkaç haný, birkaç imareti, ha-
mamlarý ve iyi durumdaki bir bedesteni
bulunan ayný adlý bir sancaðýn merkezi
olarak tasvir eder. Þehrin Yunanlýlar, Türk-
ler, Arnavutlar ve yahudilerden teþekkül
eden 35.000 nüfusu mevcuttur. Yanya’-
nýn birkaç medresesi ve iki Yunan akade-
misi, birkaç deri tabakhânesi vardý. Þehir-
de antik kitap satan dükkânlar bulunu-
yordu, ahalisi edebiyata meraklýydý, kitap
satýþý oldukça canlýydý. Yanya’nýn tüccar-
larý Ýtalya ve Avusturya ile (Venedik, Tri-
este vb.) geniþ bir ticaret aðý oluþturmuþ-
tu. 1308 (1890) tarihli Yanya Salnâmesi
istatistiklerine göre vilâyet 223.885 müs-
lüman (% 44), 129.517 Ortodoks Arnavut,
118.033 Yunanlý, 37.767 Ulah, 3517 ya-
hudi ve 93 Katolik olmak üzere toplam
512.812 kiþilik nüfusa sahipti. 1900 yýlý
civarýnda þehrin bir garnizonu, 3292 evi,
17.924 nüfusu, on sekiz camisi, on bir ki-
lisesi ve iki sinagogu vardý. Þemseddin Sâ-
mi, Yanya’yý anlatýrken 35.000 kiþilik nü-
fusundan, þehirde otuz cami, altý kilise, iki
havra, üç tekke, birkaç okul, bir kütüpha-
ne, bir idâdiye, bir ilkokul, birkaç sýbyan
mektebinden, Rumlar’a ait Zosimea adýn-
da bir mekteb-i i‘dâdî, Ulaklar’a ait rüþdi-
ye, fakir ve öksüzlere ait hastahane, bele-
diyeye ait bir hastahaneden, güzel çarþý-
sý, birkaç han ve hamamý, bir yarýmada
üzerinde kurulan Tepedelenli Ali Paþa’ya
ait mükemmel bir kaleden bahseder (Kå-
mûsü’l-a‘lâm, VI, 4788-4789). Þehrin yük-
sek Ýslâmî eðitim veren, XVII. yüzyýl ile
XVIII. yüzyýllarda inþa edilmiþ beþ medre-
sesi vardý (1021/1612’de yapýlan Arslan Pa-
þa Medresesi, Arslanpaþazâde Celâl Ali
Paþa Medresesi, Defterdar Mustafa Efen-
di Medresesi, 1780’lerde inþa edilen Ayþe
Haným Medresesi, Tepedelenli Ali Paþa’-
nýn oðlu Veliyyüddin Paþa Medrese ve
Kütüphanesi). 1879’da bir idâdî açýlmýþtý.

1881’den sonra günümüze kadar þeh-
rin görünümüne damgasýný vuran birkaç
büyük bina inþa edilmiþtir: Belediye, dâi-
re-i askeriyye, topçu kýþlasý ve þehrin övünç
kaynaðý olan Hamidiye Gureba Hastaha-
nesi. Vali (Tatar) Osman Paþa (1897-1905)
nezâretinde kadýnlar için bir rüþdiye ku-
ruldu. 1903’te II. Abdülhamid’in tahta çý-
kýþýnýn yirmi beþinci yýl dönümü münase-
betiyle Osman Paþa, Yanya’nýn merkezin-
deki meydana günümüze kadar ulaþan bir
saat kulesi dikti. 1895’te Alman etnograf

Gustav Weigand, Yanya’nýn çok canlý tica-
rî hayatýndan söz eder. 17.000 kiþilik nü-
fusu, içinde Yunanlýlar, Türkler, Arnavut-
lar ve diðerleri gibi kendi okullarýný açan
elli Aromun (Ulah) ailesi yer alýyordu. Þe-
hirde konuþma dili Yunanca idi; müslü-
manlarýnýn çoðu Arnavutça konuþmakla
birlikte daha ziyade hýristiyan sipahileri-
nin torunlarýyla XVII. yüzyýlda Ýslâmiyet’i
benimseyen ordu hizmetindeki gruplara
mensup kiþilerdi (Turkoyaninotes). 1910’-
da bu grup 5600 kiþi olarak sayýldý. En çok
bilinen aileler Derbenci, Emin Aða, Renda
ve Cakulla idi. 1924’te bu grup Türkiye’ye
göç etti. 1905-1910 yýllarýnda çekilen pa-
noramik fotoðraflarda þehir siluetinde yir-
mi yedi minarenin varlýðý görülür.

Yanya, 6 Mart 1913’te Esad Paþa’nýn
kumandasý altýnda hemen hemen altý ay
süren cesurane bir müdafaadan sonra
Yunan ordusu tarafýndan ele geçirildi ve
Yunan Krallýðý’nýn bir parçasý haline geldi.
1928’de aralarýnda 3000 mültecinin de
bulunduðu 20.405 kiþilik bir nüfusa sa-
hipti. Yahudilerin sayýsý 3000 idi. Hemen
hemen bütün müslümanlar (5000 civarýn-
da) 1923 Lozan Antlaþmasý’nýn nüfus mü-
badelesi neticesinde þehri terketti. 1944
Ekiminde II. Dünya Savaþý’ný takip eden
sýkýntýlý dönemde milliyetçi Yunan kuvvet-
leri, Yanya’nýn kuzeybatýsýnda yer alan Ça-
mëria bölgesinin Arnavutça konuþan müs-
lüman nüfusunu, savaþ süresince Alman
ve Ýtalyan ordusuyla iþ birliði yaptýklarý ge-

cý Mehmed Paþa’dýr. Diðer iki Yanya ca-
misi gibi minaresi yerinde durmaktadýr.
Ankara’daki Vakýflar Genel Müdürlüðü Ar-
þivi’nde Hacý Mehmed Camii’ne ve diðer
vakýflara ait vakfiyelerin birer sûreti mu-
hafaza edilmektedir.

1611’den 1787 yýlýna kadar Yanya san-
caðýna Arslan Paþa ailesinden gelen ida-
reciler tayin edildi. 1787’de onlarýn yeri-
ni Tepedelenli Ali Paþa aldý. 1821’e kadar
Epir’i zamanla Ýstanbul’dan baðýmsýz þe-
kilde demir yumrukla yönetti. Adým adým
yönetimini bütün Tesalya dahil Yunanis-
tan topraklarýna doðru geniþletti. XIX.
yüzyýlýn onlu yýllarýnda Yanya’nýn eski kale-
sini tamir ettirdi; kýþla, dükkânlar, iki med-
rese, bir mektep, mutfak binalarý ve gar-
nizon için hamam, kendisi için Ýçkale’de
bir saray inþa ettirdi. Göl tarafýndaki kü-
çük giriþ kapýsýnýn üzerinde yer alan 1230
(1815) tarihli Arapça kitâbe iþlerin bu ta-
rihte tamamen bitirildiðini gösterir. Ýç-
kale’deki kapýyla kalenin ana kapýsý üze-
rinde Tepedelenli Ali Paþa’nýn iki kitâbesi
1843’te Yanya Valisi Osman Nûri Paþa ta-
rafýndan çýkarýlmýþ, yerine kendisinin ve
Sultan Abdülmecid’in adýnýn zikredildiði
yeni metinler yerleþtirilmiþtir. Diðer saray
ise güneybatý tarafýndan þehre yukarýdan
bakan Litaritsa tepesinde inþa ettirildi;
hâkim konumundan dolayý Litaritsa tepe-
si ayrýca güçlendirildi.

1812’de Henry Holland, Yanya’nýn Arna-
vut askerleri hariç 30.000 nüfusa sahip
bir þehir olduðunu belirtir. Ona göre on al-
tý camisi, yedi veya sekiz kilisesi, Yunanlý-
lar, Türkler, Arnavutlar ve yahudilerden
teþekkül eden nüfusu bulunmaktadýr. Bun-
larýn içinde Yunanlýlar muhtemelen sayý-
sý en kalabalýk olanlarýdýr. 1820’de Yunan
baðýmsýzlýk savaþýnýn patlamasýndan he-
men önce Tepedelenli Ali Paþa açýkça sul-
tana karþý isyan etti. Hurþid Ahmed Paþa
kumandasýndaki büyük bir kuvvet on beþ
ay boyunca þehri kuþattý. Þehir büyük bir
yýkýmla karþýlaþtý. Hünkâr Camii bombar-
dýman sýrasýnda yýkýlsa da daha sonra Hur-
þid Paþa tarafýndan tekrar yaptýrýldý. Ali
Paþa’nýn öldürülmesinin ardýndan þehir
ve çevresi doðrudan Osmanlý yönetimine
geçti. Ali Paþa’nýn isyanýndan önceki yýllar-
da Yanya çok müreffeh bir þehirdi. Zen-
gin Yunan tüccarlarýnýn konaklarý bu re-
fahýn varlýðýna þahitlik eder. Þehrin ileri
gelenleri, âlimler ve hayýr severler daha
sonra çok tanýnacak olan okullarý açtýlar
(özellikle Zosimea Gymnasium’u). Yanya
öneminden dolayý Avusturya-Macaristan,
Ýngiltere, Fransa, Rusya, daha sonra Ýtal-
ya ve Hollanda gibi bütün önemli Batýlý

Yanya’da Fethiye Camii ve Tepedelenli Ali Paþa’nýn mezarý



321

YANYALI BEDREDDÝN MEHMED

Halvetî / Sünbülî þeyhi Yûsuf Sinan Sün-
bülî Efendi (ö. 989/1581); Arapça, Farsça,
Türkçe, Yunanca ve Latince yazan, Ýbn Sî-
nâ ve Aristo’nun eserlerini tercüme eden
Yanyalý Esad Efendi (ö. 1143/1731), Þair
Üsküdarlý Sâfî (ö. 1901), Nakþî tarikatýnýn
en önemli liderlerinden Þeyh Yûsuf Yan-
yavî (ö. 1902), Arapça, Türkçe ve Yunan-
ca yazan, bir Yunanca-Türkçe sözlüðü ve
gramerini tamamlayan Refî Efendi Yan-
yavî (ö. 1902), hukukçu ve devlet adamý
Sava Paþa ve Ali Kemali Aksüt. Ali Emî-
rî, Yanya’daki Osmanlý þairleri üzerine bir
tezkere yazmýþtýr.
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YANYALI BEDREDDÝN MEHMED

(ö. 1146/1733)

Osmanlý matematikçisi.˜ ™

Hayatý hakkýnda kaynaklarda bilgi yok-
tur. Yanyalý Esad Efendi’nin oðlu olup Bed-
reddin lakabý Bedrî þeklinde de kaydedilir.
Medrese tahsilinin ardýndan mülâzemet-
le ilmiyeye intisap ettiði anlaþýlmakta (Si-
cill-i Osmânî, I, 332), 1146’da (1733) baba-
sýndan üç yýl sonra vefat ettiði bilinmek-
tedir (a.g.e., a.y.). Babasý gibi aklî ilimler-
le uðraþan Bedreddin Efendi daha çok ma-
tematikle ilgilenmiþtir.

rekçesiyle suçlayarak sürdüler. Geride çok
sayýda cami harabesi ve yýkýlmýþ köy kaldý.
1970’lerde bu bölge büyük oranda yerle-
þim dýþýydý. II. Dünya Savaþý’nda Yanya’nýn
Alman iþgali süresince yahudi azýnlýk yok
edildi. 1951’de Yanya’nýn nüfusu 32.315
idi. Bunlarýn binlercesi Yanya civarýndaki,
1945-1949 Yunan iç savaþýnda General Pa-
pagos’un ordusu tarafýndan yýkýlan dað
köylerinin ahalisiydi.

1960’tan sonra þehir hýzlýca büyüdü,
kýsmen modernleþtirildi. 2007’de 70.000
kiþilik nüfusu ile Yanya, Kuzeybatý Yuna-
nistan’ýn en büyük merkezi haline geldi.
Ortodoks baþpiskoposluðu ve Yunan ordu-
sunun bölge komutanlýðý buradadýr. Yüz-
yýllar boyunca Yanya gümüþ tel iþlemecili-
ðiyle tanýnmýþtýr. Fakat günümüzdeki can-
lýlýðý herhangi bir ekonomik etkinlikten de-
ðil tamamen tarihî geçmiþinden ve idarî
fonksiyonundan kaynaklanýr. Etnoloji ve
arkeoloji müzelerinin bulunduðu þehir-
de Osmanlý döneminden kalma ana tari-
hî eserler iyi korunmuþtur. 2008’de Hacý
Mehmed Paþa Camii’ni kuþatan dükkân-
lar yýktýrýlmýþ ve eserin restorasyonuna
baþlanmýþtýr. Bu caminin dýþýnda Arslan
Paþa ve kaledeki Fethiye camileri, minare-
si bulunmasa da Tepedelenli Ali Paþa’nýn
oðluna ait Veli Bey Medresesi ve Camii,
harap bir halde hâlâ ayaktadýr.

Yanya bazý Osmanlý þair ve âlimlerinin
doðduðu yerdir: XVI. yüzyýlýn en önemli
Halvetî þeyhlerinin hayatýný yazan (Menâ-
kýb-ý Þerîf ve Tarîkatnâme, Ýstanbul 1290)

Günümüzde müze olarak kullanýlan Arslan Paþa Camii ve içinden bir görünüþ
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