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haneye konulan kitaplarýn bir katalogunu
hazýrlatmýþtýr (Süleymaniye Ktp., Yazma
Baðýþlar, nr. 2742).

Yenicami Kütüphanesi’nin 1138’de
(1725-26) düzenlenen vakfiyesine göre kü-
tüphanede dört hâfýz-ý kütüb, bir kâtib-i
kütüb ve bir mücellit bulunmaktadýr (Sü-
leymaniye Ktp., Yenicami, nr. 1200, s. 22a-b).
Yine vakfiyede belirtildiðine göre hâfýz-ý
kütübler ancak rehin karþýlýðýnda ödünç
kitap verebilecekler, kütüphanenin açýk ol-
duðu günlerde düzenli þekilde kütüphane-
de bulunacaklar, kitaplarý koruma ve te-
miz tutma konusunda gayret gösterecek-
lerdir. Kâtib-i kütüb ise kütüphanedeki ki-
taplarýn katalogunu hazýrlayacak, ödünç
verme de kâtib-i kütüb tarafýndan yerine
getirilecektir. III. Ahmed vakfiyede ayrý-
ca, vakfýn nâzýrýnýn izni ve bilgisi dýþýnda
ödünç kitap verilmemesini, kâtib-i kütü-
bün ödünç verilen kitaplarý hâfýz-ý kütü-
bün yanýnda defterine yazmasýný istemiþ-
tir. Mücellit ise kitaplarý kütüphane içinde
tamir edecektir. III. Ahmed kütüphaneye
ayrýca bir bevvâb tayin etmemiþ, bu göre-
vi cami kayyýmýnýn günlük 5 akçe ücretle
yapmasýný istemiþtir. Yenicami Kütüpha-
nesi vakfiyesinde kitaplar dýþarýya ödünç
verilebildiðinden kütüphanenin haftada iki
gün açýlmasý yeterli görülmüþtür.

Yenicami Kütüphanesi koleksiyonu cilt,
tezhip ve yazý bakýmýndan sanat deðerine
sahip birçok kitap ihtiva etmektedir. Ko-
leksiyonda 1201 yazma ve 1 basma eser
vardýr. Kütüphanedeki kitaplar 1914’te Sul-
tan Selim Camii’nde kurulan kütüphane-
ye, 1918 yýlýnda Süleymaniye Kütüphane-
si’ne nakledilmiþtir. Bir ara Süleymaniye’-
den eski yerine götürülmüþse de 1928’de
tekrar Süleymaniye Kütüphanesi’ne gön-
derilmiþtir (Dener, s. 50-51). Kütüphane-
nin II. Abdülhamid döneminde bastýrýlmýþ
bir katalogu mevcuttur (Ýstanbul 1300).
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Yunanistan’ýn
Batý Trakya bölgesinde

tarihî bir kasaba.˜ ™

Trakya’nýn verimli düzlüklerindeki Ýske-
çe’nin (Xanthi) 13 km. güneydoðusunda
günümüzde Genisea adýný taþýyan bir köy
durumundadýr. Burasý Osmanlý dönemin-
de ortaya çýkmýþ ve Osmanlý mimarisinin
Trakya’daki en büyük ve en önemli eser-
leriyle donatýlmýþ bir kasaba idi; kasaba ve
civarý 1371-1912 yýllarý arasýnda Osmanlý
Devleti’nin bir parçasýydý. XIX. yüzyýla ka-
dar da büyük bir kazanýn idarî ve ticarî
merkezi durumundaydý. Karasu adý Nes-
sos (Nestos) nehrine yakýnlýðýndan dolayý
verilmiþtir. Nehri Bulgarlar Mesta, Türk-
ler Karasu / Mesta Karasu adýyla anýyor-
lardý. Bu kelime, 240 km. daha batýda bu-
lunan Yenice-i Vardar’ýn kurulmasýnýn ar-
dýndan muhtemelen ondan ayýrt edilmek
üzere kasabanýn ismine eklenmiþtir. 789’-
da (1387) Osmanlý Sadrazamý Çandarlý Ka-
ra Halil Hayreddin Paþa’nýn vefat ettiði Ye-
nice’nin de burasý olma ihtimali yüksek-
tir. Zira o sýralarda Yenice-i Vardar henüz
yoktu. 1432’de Burgundiya Dükü Güzel Phi-
lipp’in elçisi Bertrandon de la Broquière
buradan bahsetmiþ, II. Murad’la görüþ-
mek için beklediði bu yeri Jangibatzar (Ye-
nipazar) diye adlandýrmýþ ve ovada Türkler
tarafýndan kurulduðunu (ville champestre)
belirtmiþtir. 1454-1455 yýlýna ait bir tahrir
kaydýnda Yenicepazar þeklinde geçmek-
tedir. Bu kayda göre kasaba dokuz ma-
halleye ayrýlmýþtýr ve 154 müslüman Türk
hânesinin (tahminî 700 kiþi) bulunduðu
bir yerdir. Bunlarýn yedisinin imam olarak
kaydedilmesi yedi mescid veya caminin
varlýðýna iþaret eder (Ýstanbul Belediyesi
Atatürk Kitaplýðý, Muallim Cevdet, nr. 0.89,
s. 178). Kasabada hýristiyan yoktu, bura-
sý yüzyýllar boyunca tamamen müslüman
þehri olarak kaldý. XV. yüzyýl boyunca Os-
manlýlar geniþ Ýskeçe ovasýnda (45 × 20
km.) pirinç ziraatýný baþlattýlar. 882 (1477)
yýlý tahririne göre Hriþne köyünün çelti-
ði yýllýk 60.000 akçe vergi geliri getiriyor-
du. II. Bayezid döneminde sadrazamlýða
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YENÝCAMÝ KÜTÜPHANESÝ

III. Ahmed’in Yenicami Külliyesi’nde
yaptýrdýðý kütüphane.

˜ ™

III. Ahmed, Topkapý Sarayý içindeki kü-
tüphanesinden baþka bir de Yenicami’de
Hatice Turhan Sultan’ýn türbesi yanýnda
bir kütüphane inþa ettirmiþtir. Küçük Çe-
lebizâde Ýsmâil Âsým Efendi, III. Ahmed’in
daha önce Hatice Turhan Sultan Türbe-
si’ne bazý kitaplar vakfettiðini, fakat tür-
beye giriþ çýkýþýn zor olmasýndan dolayý bu
kitaplardan yeterince faydalanýlamadýðýný
görünce türbe giriþinin sað tarafýnda yeni
bir kütüphane yaptýrdýðýný nakleder (Tâ-
rih, s. 250). III. Ahmed, Hatice Turhan Sul-
tan Türbesi’ne vakfettiði kitaplarla ilgili ha-
zýrlattýðý Muharrem 1116 (Mayýs 1704) ta-
rihli vakfiyesinde bir kütüphane binasý in-
þa ettirmeyi düþündüðünü ve bu türbeye
kitaplarýný geçici olarak koyduðunu belirt-
miþtir (Ýstanbul Þer‘iyye Sicilleri, Rumeli
Sadareti, nr. 161, vr. 19b). Kitaplarla ilgili
18 Safer 1116 (22 Haziran 1704) tarihli bir
ruûs kaydýndan öðrenildiðine göre kü-
tüphanede görevlendirilen dört hâfýz-ý kü-
tüb ve bir kâtib-i kütübün maaþlarý Hati-
ce Turhan Sultan vakfýnýn artan gelirlerin-
den ödenmekteydi (bk. BA, Dîvân-ý Hümâ-
yun, Ruûs, nr. 1, s. 57).

III. Ahmed, Yenicami Külliyesi’nde yap-
mayý planladýðý kütüphane binasýný yirmi
yýl sonra inþa ettirebilmiþtir. Telhîsîzâde
Mustafa Efendi Cerîde’sinde kütüphane-
nin inþasýna baþlama tarihini 2 Zilhicce
1136 (22 Aðustos 1724) olarak vermekte-
dir (“2 Zilhicce 1136; bu esnada Ýstanbul
Vâlide Türbesi kurbunda bed’ olundu mü-
ceddeden kitâbhâne binasýna”, BA, KK, nr.
7500, s. 179). Kütüphanenin inþasý 1137’-
de (1725) sona ermiþtir (Çelebizâde Âsým,
s. 251). III. Ahmed, kütüphanenin resmî
açýlýþýndan önce 15 Receb 1137 (30 Mart
1725) tarihinde Hatice Turhan Sultan Tür-
besi’ne vakfettiði kitaplarýn yeni yaptýrdýðý
kütüphaneye naklini saðlamýþ ve bu kütüp-
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luyla deðil barýþ yoluyla ele geçirdiklerin-
den hýristiyanlar bulunduklarý yerlerde kal-
mýþlar ve kiliselerini de muhafaza etmiþ-
lerdi. Yine 936 (1530) yýlýna ait defterde-
ki kayýtlara göre Yenice kazasýndaki top-
lam 5322 hânenin % 65’i müslümanlar-
dan oluþuyordu. Müslüman ve hýristiyan
halkýn önemli bir bölümü tuzcu, madenci,
derbentçi veya çeltikçi þeklinde imtiyazlý
bir statüye sahipti. Ýmtiyazlý hâneler için-
de en büyük grubu toplamda 695 hâne
ile yörükler meydana getiriyordu. Bu du-
rum, Karasu bölgesinin Osmanlýlar’ca fet-
hinden en az bir buçuk asýr sonrasýnda bi-
le müslüman nüfusun hâlâ beþte birinin
göçebe olduðu anlamýna gelir. Bunlar, özel-
likle Batý Trakya’nýn kuzeyindeki daðlýk ke-
simlerde Rodoplar’da kendi hayat tarz-
larýna uygun yeterli alan bulmaktaydýlar.
Bu daðlýk kesim Tanrýdaðý diye adlandýrýl-
mýþtý ve göçebeler de Cemâat-i Tanrýda-
ðý þeklinde kaydedilmiþti. 950 (1543), 999
(1591) ve 1052 (1642) yýllarýna ait kayýt-
lar, Yenice-i Karasu kazasýndaki Tanrýda-
ðý yörüklerinin zaman içinde yavaþ yavaþ
yerleþik hayata geçtiklerini gösterir. 1543’-
te yörüklerin elli sekiz ocaðý (her birin-
de otuz hâne) vardý (yaklaþýk 8000 nüfus);
1591’de kýrk dört ocak (6600 nüfus), 1642’-
de yirmi ocak (3000 nüfus) mevcuttu.

976 (1568-69) yýlýna ait Tahrir Defte-
ri’nde Yenice-i Karasu kasabasýnýn Ýstan-
bul’daki Süleymaniye Vakfý içinde yer al-
dýðý dikkati çeker. Kasabada o sýrada 223
hâne müslüman ve seksen sekiz mücer-
ret vardý (toplam 1200 kiþi), yine hiç hýris-
tiyan yoktu. Mahalle adlarý da önceki ka-
yýtlarla benzerlik gösteriyordu. Pabuççu ve
Havlucular ekonomik fonksiyonlara iþaret
ediyordu; Mahalle-i Ýmaret olarak bilinen
Mahalle-i Kethüdâ ise sosyal etkinliði be-
lirliyordu. Söz konusu defterde yer alan
vergiler Yenice’nin pazar fonksiyonunun en
önemli iktisadî faaliyet olduðuna iþaret

eder. Bu faaliyetlere dair yýllýk 35.800 ak-
çelik vergi gelirinin 25.000’i (% 70) pazar
vergilerinden elde ediliyordu. Tahrir kay-
dýna göre þehirde on beþ imam ve müez-
zin, üç hatip, üç dâniþmend, iki muallim,
yedi akýncý, yedi celep, altý vergi toplayýcý-
sý, beþ tuzcu, üç nalbant, tabak, saraç, kâ-
tip, terzi, berber, helvacý gibi meslek men-
suplarý vardý. Müslüman hânelerinin % 10’u
mühtedi kökenliydi. Yenice kazasý XVI. yüz-
yýlýn sonunda bölündü. Kuzeydeki daðlýk
alanýn yarýsý Ahî Çelebi kazasý oldu (günü-
müzde Bulgar Smolyan ili). Burasý ilk de-
fa 1590’da kaza þeklinde zikredilmiþti. Da-
ha batýdaki Çaðlayýk ise on yýl kadar son-
ra kayýtlarda kaza diye geçer. Ahî Çelebi,
Yavuz Sultan Selim’in þahsî tabibiydi ve on-
dan mülk olarak on küçük köyle iki mez-
ra almýþtý. 927’de (1521) bunlar Ahî Çele-
bi’nin emlâkine dahildi. Bu tarihten sonra
Ahî Çelebi söz konusu köylere ve mezrala-
ra daha fazla yerleþimci getirtti ve Edir-
ne’deki medresesiyle mektebine ve Emi-
nönü’ndeki (Ýstanbul) camisine vakfetti.

XVII. yüzyýlýn ilk yýllarýnda Yenice-i Kara-
su’da baþka âbidevî binalar yükseldi. Bun-
larýn arasýnda I. Ahmed’in defterdarý Ek-
mekçizâde Ahmed Paþa’nýn camisi de var-
dý. Bu caminin týpký selâtin camileri gibi
revaklý bir avlusu mevcuttu. Evliya Çelebi
camiyi tarif edilmez güzellikte, belki yal-
nýzca Eyüp’teki Zal Mahmud Paþa Camii
ile mukayese edilebilecek bir yapý olarak
tanýmlar. Diðer büyük bir yapý kýrk ocaðý
bulunan bir handý. Her iki bina da günü-
müzde mevcut deðildir. Ancak hanýn 1012
(1603-1604) tarihli kitâbesi kalmýþtýr. Ne-
fis bir hattý ve son derece güzel bir met-
ni olan kitâbe I. Ahmed dönemi þairlerin-
den Edirnevî Tîðî Mehmed Bey’e aittir. Ev-
liya Çelebi 1078’de (1667-68) Yenice-i Ka-
rasu’yu düzlükte bir þehir diye tasvir eder
ve 400 güzel hânesi bulunduðunu belir-
tir; mimari eserlerle ilgili ayrýntýlarý ve-

tayin edilecek olan Koca Mustafa Paþa, bü-
yük ihtimalle 1498-1502 arasýndaki Rume-
li beylerbeyiliði görevinde iken Yenice-i Ka-
rasu’da çok sayýda önemli kamu binasý
yaptýrdý: Bir imaret, bir hamam, elli beþ
dükkân (birçok tahrirde zikredilir) ve muh-
temelen bir medrese ve mektep. Koca
Mustafa Paþa’nýn inþa ettirdiði binalarýn
II. Dünya Savaþý’na kadar harabe halinde
varlýðýný sürdürdüðü ve ondan sonra Bul-
garlar tarafýndan tamamen yok edildiði
belirtilir.

Taþýdýðý tarihten on yýl öncesine ait ka-
yýtlarý ihtiva eden 936 (1530) yýlý Muha-
sebe Defteri’nde Yenice-i Karasu’da 204
müslüman hânesinin (yaklaþýk 1000 kiþi)
bulunduðu zikredilir (BA, TD, nr. 167). Bu-
na karþýlýk merkezi olduðu kazadaki köy-
lerde bazý hýristiyanlar mevcuttu. Kazanýn
toplam 3022 müslüman ve 1729 hýristi-
yan hânesinden teþekkül eden 110 köyü
vardý. Hýristiyanlarýn büyük bir bölümü on
büyük köyde yaþýyordu (köy baþýna 150
hâne). Bunlarýn çoðu, imtiyazlý bir hýristi-
yan merkezi ve II. Bayezid’in Edirne’deki
külliyesinin vakfý olan Ýskeçe’de oturuyor-
du. Bu imtiyazlý ve iyi korunmuþ statüsüy-
le Ýskeçe geliþip büyümüþtü. Þehirde en
az beþ manastýr yer alýyordu. 1530’da Ýs-
keçe’de on dokuz müslüman hânesine kar-
þýlýk en az 596 hýristiyan hânesi vardý. Ýs-
keçe, Yenice-i Karasu kazasýnýn en büyük
yerleþim yeriydi ve büyümesini daha son-
ra da sürdürmüþtü; buna raðmen kazaya
baðlý bir köy statüsündeydi. Diðer hýristi-
yan köylerinde de küçük müslüman grup-
larý bulunuyordu, bunlarýn hepsi 130 hâne
(% 7) dolayýndaydý. Kazadaki on hýristiyan
köyünden sadece üçünün adý Yunanca, bi-
rinin adý Slav kökenli, diðer yedisi Türkçe
idi. Türkçe isimler taþýyan 100 köyden ye-
disinin adýnda “oba” (Bey obasý, Dâniþ-
mend obasý vb.) kelimesine rastlanmasý
ilk yerleþimcilerin yörük olduðuna iþaret
eder. Bu 100 köyün bütün sakinleri müs-
lümandý ve az nüfuslu yerleþimlerdi (köy
baþýna ortalama yirmi dört hâne). Ayrýca
bunlarýn bazýlarýnda küçük bir hýristiyan
grup da yaþýyordu (toplamda yetmiþ ye-
di hâne). 1530 tarihli bu yerleþim modeli
gerçekte ilk Türk yerleþimcilerin fetih za-
manýndaki durumunu yansýtýr. XIII-XIV.
yüzyýllarda Trakya’ya ait bazý araþtýrma-
larda, savaþlarla dolu Osmanlý öncesi dö-
nemde düzlüklerde yer alan küçük köyle-
rin boþaldýðý ve halkýn daha emniyetli olan
büyük yerleþim yerlerinde ya da surlarla
çevrili kasabalarda ve onlarýn civarýnda top-
landýklarý tesbit edilmiþtir. Osmanlýlar bu
surlarla çevrili yerleþim yerlerini þiddet yo-
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taþýnmasýnýn önerildiði dikkati çeker. Bu-
nun gerekçesi kazanýn kötü iklimi (“âb u
havâsý sakýl”) ve merkezin köylerine uzak-
lýðýydý. Bu talep ertesi yýl da yenilendi. An-
cak bu hususta herhangi bir kararýn alýnýp
alýnmadýðý tesbit edilememektedir. Ma-
hallî rivayetlere göre 1870’te korkunç bir
yangýn Yenice’nin büyük kýsmýný yakýp yýk-
tý. Yangýnýn, Ýskeçeli güçlü toprak sahibi
Halil Paþa tarafýndan Yeniceli zengin tü-
tün üreticisi Hacý Emin Aða’nýn durumu-
nu sarsmak amacýyla çýkarýldýðý ileri sü-
rülmüþtü. Bütün bunlarýn etkisiyle 1872’-
de vilâyet idaresi Yenice’den Ýskeçe’ye nak-
ledildi. Selânik–Ýstanbul demiryolunun ve
daha sonra Porto Lago (Türk dönemindeki
ismi Karaaðaç körfezi) üzerinden geçen
Ýskeçe–Gümülcine hattýnýn inþasý Yenice-i
Karasu’yu tamamen kenarda býraktý ve
þehir giderek daha da geriledi. Mostras’ýn
coðrafya eserinde yer alan ve 1873’ten ön-
ceki bir tarihe ait olduðu anlaþýlan bilgiye
göre burada 1000 civarýnda hâne vardý,
tütün ticareti de sürüyordu. 1892 tarihli
Edirne Vilâyet Salnâmesi’nde Yenice’-
de 2600 müslümanýn yaþadýðý (550 hâne
civarýnda) ve dört cami bulunduðu zik-
redilir. 1899’da Ýskeçe kazasý için toplam
33.574 kiþilik bir nüfus verilmiþti (yakla-
þýk 1590 öncesi Yenice-i Karasu kazasýyla
ayný alanda). Bu nüfusun 25.365’i (% 75)
müslüman, 3136’sý Rum, 1957’si Bulgar,
107’si yahudi, doksaný hýristiyan Çingene
ve otuz yedisi Ermeni’ydi. Yenice artýk Ýs-
keçe kazasýnýn beþ nahiyesinden birinin
merkezi konumuna düþmüþtü. I. Balkan
ve I. Dünya savaþlarý sýrasýnda Yenice-i Ka-
rasu, Bulgarlar’ýn sert iþgal yýllarýna þahit
oldu. 1922’de bir Fransýz nüfus istatisti-
ðinde Yenice’de sadece 844 müslümanýn
ve 100 Rum’un (birlikte yaklaþýk 200 hâ-
ne) bulunduðu kaydedilir. II. Dünya Sava-
þý’nda Batý Trakya’nýn yeniden Bulgar iþ-
galine uðramasý esnasýnda kalýntýlarý ya-
þayan Osmanlý yapýlarýnýn çoðu tahrip edil-
di. Musâhib Mustafa Paþa Camii de yarý
yarýya yýkýlmýþtý. Minareler, beþ kubbeli son
cemaat mahalli ve büyük merkezî kubbe
tahrip olmuþ, geride 1,5 m. kalýnlýðýndaki
dýþ duvarlarla mermer dýþ kapý kalmýþtý.
Savaþtan sonra 1958’de Yunan kralý Yeni-
ce’nin fakir müslüman cemaatine camiyi
tamir etmeleri için yardýmda bulundu.
Mermer bir levha üzerindeki kitâbe bu
duruma iþaret eder. Caminin küçük bir
gömme / iç kubbeli düz, ahþap bir tavaný
ve ahþap bir son cemaat mahalli vardý.
1998’de cami yeniden tamir edildi, bugün
sadece bu cami ibadete açýktýr. Musâhib
Mustafa Paþa Camii’nin yakýnýnda Çarþý

(Kasaba) Camii de hâlâ ayaktadýr. Bu yapý
herhangi bir iþlev görmeden uzun süre
kalmýþ, özelliði olmayan bir binadýr. Üslûp
hususiyetleri ve yapý elemanlarý XIX. yüz-
yýlýn ikinci yarýsýna iþaret eder. Büyük ve
âbidevî kitâbesi Musâhib Mustafa Paþa
Camii’nde durmaktadýr. Kitâbede inþa ta-
rihi 1290 (1873) olarak verilir. Burada ca-
minin büyük yangýnda (1870) tamamen
yýkýldýðý ve Yeniceliler sayesinde (“ehl-i ve-
fâ”) bütünüyle yeniden yapýldýðý kayýtlýdýr.
Köyün ucunda Porto Lago’dan Gümülcine’-
ye giden yol üzerinde Kaygusuz Sultan’a
ait Kýrklar Tekkesi’nin metrûk binasý bulu-
nur; kitâbesindeki tarih 1055’i (1645) gös-
terir. Yenice-i Karasu (Genisea), bugün Ýske-
çe iline baðlý Vistonida Belediyesi’nin mer-
kezi olup 2001 yýlý verilerine göre burada
2576 kiþi yaþamaktaydý.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Bertrandon de la Broquière, Le voyage d’out-
remer (ed. Ch. Schefer), Paris 1892, s. 176-178;
Evliya Çelebi, Seyahatnâme, VIII, 113-114; A. Vi-
quesnel, Voyage dans la Turquie d’Europe, Pa-
ris 1868, II, 253-254; Gökbilgin, Edirne ve Paþa
Livâsý, s. 441-442, 455; a.mlf., Rumeli’de Yü-
rükler, Tatarlar ve Evlâd-ý Fâtihân, Ýstanbul 1957,
s. 64-74; H. J. Kissling, Beiträge zur Kenntnis Thra-
kiens in 17. Jahrhundert, Wiesbaden 1956, s.
92-93; C. Asdracha, La région des Rhodopes aux
XIII e et XIVe siècles, étude de géographie histori-
que, Athens 1976, tür.yer.; H. Reindl [Kiel], Män-
ner um Båyez¢d, Berlin 1983, s. 302-318; Nus-
ret Çam, Yunanistan’daki Türk Eserleri, Anka-
ra 2000, s. 161-169; Berrin Yapar, Yunanistan’-
daki Türk Eserlerinde Kitabeler: Dedeaðaç, Di-
metoka, Ýskeçe, Gümülcine, Selânik, Kavala, Ye-
nice-Karasu (yüksek lisans tezi, 2007), Mimar Si-
nan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, s. 346-377; Ph. Kotzageorgis, Mikres po-
leis tis Ellinikis Chersonesou kata tin proimi ne-
oteri epochi, I periptosi tis Xanthis 15os-17os ai.,
Xanthi 2008, s. 41-79; a.mlf., “O Kazas Genise-
as (Yenice-i Karasu) mésa apó tis Othomaniké
pigés tou 15ou-16ou ai.”, Peri Thrakis, I, Xanthi
2001, s. 69-84; S. Dukata, “Xanthi and Yenice in
the Ottoman Period”, Ottoman Architecture in
Greece (ed. E. Brouskari), Athens 2008, s. 312-
313; A. Stefanidou, “Mustafa Pasha Mosque”,
a.e., s. 314-315; I. M. Bakirtsis, Stoicheía gia tis
istoría tis komópolis Geniséas kai tis eparchías
tis katá tin Othomaniki periodo, Xanthi 2010; D.
Mavridi – G. Tsigara, Geniséa, néa poli tou Nestou,
Geniséa 2010; Metin Tuncel, “Batý Trakya’nýn
Coðrafyasý”, TK, XIV/159 (1976), s. 133.

ÿMachýel Kýel

– —
YENÝCE-i VARDAR

Yunanistan’da tarihî bir kasaba.
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Günümüzde Giannitsa adýyla anýlýr. Bü-
yük Makedonya ovasýnýn (Kampania) kuzey
kenarýnda, Paikon daðlarýnýn güney etek-
leriyle daha güneyde bulunan ve sýð bir göl

rir. Þehirde bir medrese, üç mektep, iki
tekke ve kubbeleri kurþunla kaplý bir ha-
mamýn varlýðýný zikreder. Osmanlý mimari-
sinin Yenice-i Karasu’daki son büyük eseri
1094’te (1683) tamamlandý. IV. Mehmed’in
musâhiblerinden Mustafa Paþa burada
günümüze kadar gelen bir cami yaptýrdý.
Ýki minaresi olan bu cami diðer özellikle-
riyle de bir çeþit selâtin camii vasfý taþý-
yordu. Musâhib Mustafa Paþa, IV. Meh-
med’in kýzý Hatice Sultan ile evliydi ve bel-
ki de bu camiyi hanýmý adýna inþa ettirdiði
için hükümdarlara mahsus bir özellik olan
iki minare yaptýrabilmiþti. Yapýnýn kitâbe
metni reîsülküttâb ve daha sonra vezîriâ-
zam olan Râmi Mehmed Paþa tarafýndan
yazýlmýþtýr ve Osmanlý geç klasik dönem
þiirinin güzel bir örneðini yansýtýr. Anka-
ra’daki Vakýflar Genel Müdürlüðü Arþivi’n-
de caminin vakfiyesinin bir nüshasý bulun-
maktadýr.

1700 yýlý civarýnda tütün ekiminin baþ-
lamasýyla Yenice-i Karasu kazasýnýn ekono-
misi deðiþmeye baþladý; tütün daha son-
ra bu yöre ekonomisinin ana metaý hali-
ne geldi. XIX. yüzyýlda þehir, bütün Av-
rupa’da çok beðenilen Trakya tütününün
toplandýðý ve ticaretinin yapýldýðý yer ola-
rak þöhret buldu. Almanya’nýn Dresden
þehrindeki muazzam “Yenice” tütün fab-
rikasý Memlük tarzý büyük kubbesiyle, týp-
ký Ýskeçe ve yine Yenice’deki XIX. yüzyýla
ait büyük tütün depolarý gibi bir zaman-
larýn bu önemli ürününün þöhretini hâlâ
canlý bir þekilde yansýtýr. Nisan 1829’da ya-
kýndaki Ýskeçe þehri depremle tamamen
yýkýldý ve Yenice de büyük zarar gördü.
Zengin Rum tütün tâcirlerinin bir kýsmý
Yenice’ye yerleþti. Yenice’ye yeni gelen
Rumlar Epirus vilâyetinden (eyâlet-i Yan-
ya) Rum yerleþimcilerin geliþiyle daha da
güçlendiler. 1847’de Fransýz araþtýrmacýsý
Viquesnel o zamanki “Iénidjé i Kara Sou”-
nun Drama livâsýnda bir kaza merkezi ol-
duðunu, 700 ile 800 arasýnda bir hâne-
si bulunduðunu, büyük oranda Türkler’le
meskûn olup bunlarýn tütün yetiþtirdikle-
rini kaydeder. Þehirde çok sayýda mescid,
geniþ hanlar ve güzel çeþmeler vardýr. Vi-
quesnel ayrýca yaz aylarýnda þehrin hemen
tamamen terkedildiðini, Osmanlý vilâyet
yöneticilerinin ve nüfusun büyük bir kýs-
mýnýn ovadaki aþýrý yaz sýcaðýnýn yol açtýðý
hastalýklardan kaçmak için Ýskeçe’ye ve
köylerine gittiklerini söyler.

Selânik eyaleti valisine hitaben yazýlan
ve Yenice kazasýnda önde gelen yirmi ki-
þi tarafýndan imzalanan bir arzuhalde (17
Cemâziyelevvel 1277 / 1 Aralýk 1860) ma-
hallî idare merkezinin Yenice’den Ýskeçe’ye
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