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ve çevresinin nüfus yapýsýnda önemli de-
ðiþiklikler gerçekleþti. Sekiz eski Bulgar
köyünün hýristiyan ahalisinin sayýsý yarý ya-
rýya azaldý; 394 hâneden 160 hâneye geri-
ledi. Bunun esas sebebi ihtidâlardýr. 220
müslüman hânesinin sekseni mühtediydi.
1641’de Külefçe kesiminde toplam nüfu-
sun % 17’sini müslümanlar oluþturmakta
iken 1751’de bu oran % 42’ye çýktý. Külef-
çe’de müslümanlarýn üçte biri Ýslâmiyet’i
yeni kabul etmiþ kiþilerdi (elli bir hâne-
nin on altýsý). Ayný yýllarda buna karþý bir
geliþme de cereyan etti: Önceden tama-
men müslümanlarla meskûn beþ yere ço-
ðunluðu küçük Yenipazar kasabasýndan
gelen hýristiyan hâneleri yerleþmiþti. Bu
durum XIX. yüzyýlda artarak sürecektir.
Osmanlý-Rus savaþlarý esnasýnda 1828 Ha-
ziranýnda Külefçe’de vuku bulan savaþ Ye-
nipazar kesiminde aðýr hasara yol açtý.
1830 yýlý cizye defteri, hýristiyan nüfusun
bu geliþmelere raðmen burada kaldýðýný ve
sayýlarýný koruduðunu gösterir. 1261 (1845)
tarihli temettuat defterlerinin içerdiði ra-
kamlar Yenipazar’da her iki tarafýn da sa-
vaþ yüzünden acý çektiðini, ancak tekrar
iyileþme yoluna girdiðini gösterir. 1845-
1873 arasýnda hýristiyanlar sayýlarýný iki
kattan daha fazla arttýrdýlar, müslüman
nüfusu da büyüdü. Fakat daha küçük öl-
çekli aile yapýlarý sebebiyle artýþ hýzý hýris-
tiyanlara göre daha az kalmýþtýr.

1873’te kasabada 2140 nüfus vardý ve
hemen hemen üçte biri hýristiyandý. 1877-
1878 savaþýndan ve Bulgaristan’ýn baðým-
sýzlýðýndan sonra küçük kasabada Bulga-
ristan’ýn diðer yerlerinde görüldüðü gibi
çöküþ yaþandý, buna raðmen büyümesini
sürdürdü. Nüfusu 1887’de 2420’ye (% 53’ü
müslüman), 1900’de 2726’ya (% 46’sý müs-
lüman) ve 1934’te 4550’ye (% 25’i müslü-
man) ulaþtý. Yenipazar’ýn nüfusu 1946’da
5477, 1956’da 9138 olarak kaydedilmek-
tedir. 1963’te 11.548 olan kasabanýn nü-
fusu 2009’da ancak 12.673’e yükselebil-
di. Son yýllardaki iþsizlik ve ekonomik sý-
kýntýlar yüzünden nüfusun bir kýsmý bu-
radan göç etmektedir. Nüfusun önemli
bir bölümü hâlâ müslüman olup Türkçe
konuþmaktadýr. Geriye kalan en son tari-
hî cami de 1970’lerde yýkýldý. Bu dönem-
lerde uygulanan baskýlar sebebiyle kasa-
badaki Osmanlý geçmiþine ait görülebilir
son izler de silinmiþ, hatta 1826’da yap-
týrýlan saat kulesinin kitâbesi yerinden kal-
dýrýlmýþtýr. Yenipazar’ýn 8 km. güneyinde
yer alan ve erken dönem Bulgar tarihi açý-
sýndan son derece önemli olan Madara ka-
sabasý Þumnu’daki Tombul Camii’nin bâ-
nisi Þerif Halil Paþa’nýn doðum yeridir.
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Yunanistan’da tarihî bir þehir.
˜ ™

Bugün Larissa adýyla bilinmektedir; bir
liman þehri olan Volos’un (Golos) 50 km.
kuzeybatýsýnda Tesalya ovasýnda yer alýr.
Osmanlý döneminde (1386-1881) elliden
fazla camisi, önemli bazý medreseleri ve
pek çok tekkesiyle imparatorluðun Av-
rupa’daki en büyük on þehri arasýnda bu-
lunuyordu. Tarihi eski çaðlara kadar iner.
“Kale, hisar” anlamýndaki Larissa / Lari-
sa, Grekçe öncesi (Pelask) bir kelimedir ve
3000 yýldan daha ileri bir zamana iþaret
eder. Bu eski þehir Doðu Tesalya ovasýn-
daki alçak bir tepede Pineios (Köstem / Sa-
lambria) nehrinin kenarýnda yer alýr. Yuna-
nistan’ýn en önemli ekonomik eksenini oluþ-
turan Selânik-Atina yolunun (günümüzde
otoyol) buradan geçmesi önemini arttýrýr.
Arkeolojik veriler Larissa’nýn Taþ devrin-
den beri yerleþim birimi olduðunu göste-

da iki buçuk kat büyüdüler (266’dan 605
hâneye). Müslüman nüfus ise yaklaþýk beþ
kat arttý (179’dan 861 hâneye). Bütün bu
rakamlardan yörede 1466 hânede 7300 ki-
þinin yaþadýðý tesbit edilebilir. Söz konusu
büyüme kendi içinde tabii þekilde deðil an-
cak Anadolu’dan getirtilen nüfusla açýk-
lanabilir. Özellikle Kalender Þah isyanýnýn
(933/1527) acýmasýzca bastýrýlýþý pek çok ki-
þinin Rumeli topraklarýna göç etmesine yol
açmýþtýr. Ayný durum Hezargrad ve Os-
manpazarý çevrelerinde de görülebilir.

1051 (1641) tarihli Avârýz Defteri söz
konusu büyümenin devam ettiðini gös-
terir. Müslümanlar 861’den 1210 hâneye
yükseldi, hýristiyanlar ise 605’ten 396 hâ-
neye geriledi. Hýristiyanlarýn % 18’i imti-
yazlý statüye sahip voynuklardan teþek-
kül etmekteydi. Müslüman nüfusun artý-
þýnda ihtidâlar önemli rol oynamýþ olma-
lýdýr. Eski köylerdeki toplam müslümanla-
rýn % 25’inin yeni ihtida edenlerden mey-
dana geldiði anlaþýlýr. Söz konusu büyüme
köy sayýsýndaki artýþla da sabittir. 1598’-
de köy sayýsý yirmi dört iken 1642’de otuz
altýya ulaþmýþtý. 1598’de bile hâlâ küçük
bir yerleþme olan Yenipazar büyük bir ka-
saba olacak þekilde ilerleme göstermiþ ve
211 hânesiyle yörede en önemli kasaba
haline gelerek Pravadi kazasýnýn bir nahi-
ye merkezini teþkil etmiþti. Yenipazar ka-
sabasýnýn nüfusu tamamen müslüman-
lardan ibaretti. Bunun altmýþ sekiz hâne-
den daha az olmamak üzere üçte biri yeni
ihtida etmiþ kiþilerdi. Kasabada biri Ah-
med Paþa, diðeri Ali Paþa tarafýndan inþa
edilen en az iki cuma camisi vardý. 1667’-
de Yenipazar’ý ziyaret eden Evliya Çelebi
buranýn 150 hâneli güzel bir kasaba oldu-
ðunu, Eðridere adlý akarsuyun kasabanýn
içinden geçtiðini ve yirmi dükkân, üç ka-
pýlý görkemli bir bedesten, bir hamam, iki
han bulunduðunu yazar, Ahmed Paþa Ca-
mii’nin kitâbesini de nakleder. 1762 Ha-
ziranýnda Dubrovnikli Cizvit Ruder Josip
Boškovi— de buradan Türk ve hýristiyanla-
rýn karýþýk oturduklarý bir köy veya kasa-
bacýk diye söz eder. 300 kadar hânesi olup
bunun ellisi hýristiyan Bulgar köylülerine
aittir. Bazý fakir Ulah aileleri; hýristiyan ol-
duklarý halde, Eflak ve Boðdan prensleri-
nin baskýsý yüzünden memleketlerinden
kaçmak zorunda kalmýþlar ve Türk paþa-
larýnýn idaresi altýnda daha rahat bir ha-
yat yaþadýklarýný söylemiþlerdir. Boškovi—’in
ziyaretinden bir yýl sonra burada yeni bir
cami, 1774’te bir hamam ve 1826’da bir
saat kulesi yapýldý.

1641-1751 arasýnda bu yýllara ait mu-
fassal avârýz defterlerine göre Yenipazar
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Yeniþehir’in 1880 yýlýna ait þehir planý (Th. Paliougas koleksi-
yonu)
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itibaren Tesalya, Latince’ye yakýn bir dil ko-
nuþan Eflaklar tarafýndan yerleþim birimi
olarak kullanýlmaya baþlandý. Bizans tarih-
çileri burayý Büyük Eflak (Megali Vlachia) di-
ye adlandýrmýþlardýr. Marino Sanuto’ya gö-
re XIV. yüzyýlda, özellikle 1320’den itiba-
ren Yeniþehir’in büyük ovasý tahrip edil-
miþ ve boþaltýlmýþ durumdaydý. Bunun se-
bebi Bizanslýlar, Sýrplar, Katalanlar, Frank-
lar ve Arnavutlar arasýndaki sürekli çarpýþ-
malardý. 1364’te baþpiskopos Antonios
harap halde bulunduðu, bir hayvan barý-
naðý durumuna geldiði ve katedralinin hay-
dutlar için bir sýðýnma yeri olduðu için þe-
hirde ikamet edememiþti.

Mevcut kaynaklarda Doðu Tesalya’nýn
Osmanlýlar’ca fethi ve Yeniþehir’in yeniden
kuruluþu için çok farklý tarihler verilir (1389,
1393, 1423, 1430, 1444). Yýldýrým Bayezid’in
1402’de Timur’a yenilmesinden ve 1403’-
teki Osmanlý-Bizans Antlaþmasý’ndan son-
ra Tesalya’nýn Bizans’a iade edildiði düþü-
nülmektedir. Bununla birlikte Epirli Toc-
co Hânedaný Tarihi’nde 1404 yýlýnda Sinâ-
neddin Yûsuf Bey’in Tesalya’nýn Türk hâki-
mi olarak zikredildiði dikkati çeker. 1408’-
de Evrenosoðlu Barak Bey, Patras karþýsýn-
daki Yunan topraklarýnýn valisi diye göste-
rilir. 1413’te Yûsuf Bey tekrar Týrhala valisi
oldu. 1422’de de Barak Bey ayný görevde-
dir. 859 (1455) tarihli Týrhala Tahrir Def-
teri’nde babalarý ya da dedelerinin Gazi Ev-
renos’tan veya Emîr Mûsâ’dan (1411-1413)
berat alan birkaç sipahi zikredilir. Yeniþehir
dahil Doðu Tesalya’yý 788’de (1386) fethe-
den Gazi Turahan Bey deðil Gazi Evrenos’-
tur. Ayrýca 1393’te Yýldýrým Bayezid ve Gazi
Evrenos, Týrhala ile birlikte Batý Tesalya’yý
da ele geçirmiþti. Bölge 1403’te ve Tura-
han Bey’in valiliði sýrasýnda 1420-1423 yýl-
larý arasýnda Osmanlýlar’ýn elinde kaldý. Bü-
tün bu veriler 1386-1387 kýþýnda Gazi Ev-
renos Bey’in bu kesimde hâkimiyet kurdu-
ðuna delil teþkil eder. Onun Batý Anadolu’-
dan getirdiði Türkleri boþ, ancak verimli
olan topraklara tekrar yerleþtirdiði bilin-
mektedir. Kýsmen ýslah edilen Karla gölü
civarýndaki pek çok köyün adý göçebelerin
geldikleri bölgelere iþaret eder (Aydýnlý,
Germiyanlý, Menteþeli, Saruhanlý gibi). Ay-
rýca ortadan kalkmýþ olan Larissa þehrine
ait kalýntýlarýn aþaðýsýndaki ovada yeni bir
þehir kurularak buna Yeniþehir veya Bursa
Yeniþehir ile karýþmamasý için Yeniþehr-i
Fener adý verilmiþtir. Buradaki Ýmaret Ca-
mii’ni inþa ettiren ise Gazi Evrenos deðil
onun oðlu Barak Bey’dir. Daha sonra 1420’-
den itibaren öne çýkan Turahanoðullarý aile-
si Yeniþehir’i ve bütün Tesalya’yý 100 yýl-
dan fazla bir süre yönetti. Cami, okul, ha-

mam, kervansaray, köprü, tekke gibi elli-
den fazla büyük bina yaptýrdý; beldeyi ye-
niden imar etti. Bu binalarda 1200 iþçi
çalýþmýþtý. XVI. yüzyýlýn ilk yýllarýnda en az
6000 kiþi doðrudan veya dolaylý yoldan
günlük ekmek ihtiyacýný bu vakýftan te-
min ediyordu. Cemâziyelevvel 850 (Aðustos
1446) tarihli Turahan Bey vakfiyesine gö-
re Yeniþehir’de bir cuma camisi, bir med-
rese, bir zâviye, bir hamam, büyük bir bo-
yahane, pirinççi, sabuncu, helvacý ve ka-
sap dükkânlarý, Köstem nehri üzerinde su
deðirmenleri ve bunlarýn yanýnda çok sa-
yýda bahçe mevcuttu.

1455’te Yeniþehir’de 355 müslüman ve
altmýþ altý hýristiyan hânesi bulunuyordu
(% 84’ü müslüman, 1800-2000 arasý nü-
fus). 912 (1506) tarihli Tahrir Defteri’ne
göre bu rakam daha da yükseldi. Þehirde
on iki mahallede yaþayan 700 müslüman,
otuz hýristiyan ve Ýspanya’dan gelen yir-
mi yahudi hânesi vardý. Yeni gelen sekiz
yahudi ve on altý Arnavut ailesi de buna
eklenmiþti. Toplamda % 90’ý müslüman
olan 4000’e yakýn nüfus mevcuttu. 1506
yýlýna ait defterde Turahanoðlu Ömer Bey’in
vakýflarýna göre onun Yeniþehir’de bir ca-
mi, bir mescid, bir imaret, iki hamam, bir
büyük bedestenle bir kervansaray yaptýr-
dýðý ve nehrin karþýsýna insan taþýmak için
gemi tedarik ettiði dikkati çeker. 1668’de
Yeniþehir, Evliya Çelebi tarafýndan ayrýn-
týlý biçimde tasvir edilir. Burayý “dâr-ý tüc-
câr-ý kadîm” diye anan Evliya Çelebi, Yeni-
þehir Kalesi’nin bedestenin bulunduðu yük-
sek bir yerde, diðer bütün binalarýn ova-
da yer aldýðýný belirtir. Gazi Turahan Bey’in
kaleyi yýkmasý sebebiyle dizdar yoktu. Bu-
nun dýþýnda 200 adamýyla düzeni saðla-

rir. Homeros (m.ö. VIII. yüzyýl) uzun yýllar
boyunca þehrin, Pelasklar’ý bu kesimden
uzaklaþtýran Aleuad ailesince yönetildiði-
ni bildirir.

Larissa’nýn en eski paralarý milâttan ön-
ce 500 yýlýna aittir. Milâttan önce 346’da
Yeniþehir ve Tesalya’nýn tamamý Makedon-
ya Kralý II. Filip (Philippos) tarafýndan ele
geçirildi ve 150 yýl boyunca Makedonya
Devleti’ne baðlý kaldý. Milâttan önce IV. yüz-
yýlda büyük bir kültürel geliþme yaþandý.
Milâttan önce 146’da Roma Ýmparatorlu-
ðu’na baðlandý. 263 yýlýnda Germenler’in
iþgalinden zarar gördü. Bunu V. yüzyýlýn
sonunda Doðu Gotlarý’nýn tahribatý izledi.
Ýmparator I. Iustinianos (527-565) etrafýn-
da sur bulunmayan þehri saðlam duvar-
larla güçlendirdi. Arkeolojik kazýlar surlarýn
Akropolis tepesini de içine aldýðýný, ancak
önemli miktardaki bir alanýn güneye doð-
ru ovada yer aldýðýný gösterir. Bu iki bö-
lüm 15 hektara tekabül eden en çok 340 ×
450 m. boyutlarýnda bir alaný kaplýyordu.
Nüfusu bu büyüklüðe göre 2200-2600 ara-
sýnda tahmin edilir. Larissa 986’da, Aziz
Achileios’un kalýntýlarýný baþþehri Prespa’ya
kaçýran Makedonya ve Batý Bulgaristan
Çarý Samuil tarafýndan ele geçirildi. 1082-
1083’te Tarentli Bohemund kumandasýn-
daki Normandiyalýlar tarafýndan kuþatýldý,
ancak Ýmparator I. Aleksios Komnenos
þehri kurtardý. En azýndan XI. yüzyýldan
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kalmýþtý. Þehirde ona ait bir saray vardý.
Brown, özellikle büyük sel baskýnlarý es-
nasýnda suyun gücüne karþý mukavemet
edebilecek tarzda inþa edilen köprüyü hay-
ranlýkla anlatýr. Þehrin yoðun bir nüfusa
sahip bulunduðunu belirtir ve düzenin iyi
saðlandýðýný zikreder. Ayrýca her türlü ti-
carî eþya ile donanmýþ dükkânlarý olan,
alýþveriþe uygun büyük caddelerden söz
eder. 1791’de coðrafyacý Daniil Philippidis
ve Grigorios Konstantas, Yeniþehir’i Türk-
ler’in, Romaniler’in (Rum), yahudilerin ve
Ermeniler’in oturduðu, ancak Türkler’in di-
ðerlerinin hepsinden fazla olduðu büyük
bir þehir olarak tanýmlar. 1799’da Felix de
Beaujour ise burayý yarýsýný Türkler’in, ya-
rýsýný Yunanlýlar’la yahudilerin meydana
getirdiði 20.000 kiþi civarýnda nüfusu, bü-
yük, geniþ caddeleri, güzel hamamlarý ve
pazarlarý olan bir þehir diye niteler. 1801’de
Ýngiliz seyyahý Edward Dodwell, Yeniþehir’i
Yunanlýlar’ýn sadece küçük bir grup oluþ-
turduðu 20.000 kiþilik nüfusuyla baþpis-
koposun bulunduðu bir yer olarak anlatýr
ve yirmi altý camisinin olduðunu belirtir.

1828’de Yunan isyanýnýn devam ettiði
sýralarda Yeniþehir 4300 m. uzunluðunda,
önünde derin bir kuru hendek bulunan,
kerpiçten saðlam savunma hattýyla güç-
lendirildi. Bu hatta on iki tabya yer alýyor-
du. Nehir tarafýnda daha ince ve daha al-
çak bir duvar kuzeyden þehri koruyordu.
Nehrin diðer yakasýnda saðlam bir köp-
rübaþý yapýlmýþtý. Dýþarýyla ana baðlantýyý
beþ kapý saðlamaktaydý. Bütün bu iþler
devlet hesabýna çalýþan 5350 iþçinin eme-
ðiyle ortaya çýkmýþtý. Yeniþehir istihkâm-
larý büyük oranda bozulmadan 1938’e ka-
dar ayakta kaldý ve þehrin kentsel yapýsý-
ný ciddi biçimde belirledi. 1836’da coðraf-
yacý Ioannis Leonardos þehirde 4000 ev ve
20.000 kiþilik bir nüfusun varlýðýný zikreder-
ken 1863’te Ýzmir’deki Rusya konsolosu C.
Mostras buranýn Týrhala livâsýnýn merkezi
olduðunu, Salambria (Pineios) nehri üzerin-
de Türkler’in Avrupa’daki ana merkezi olup
30.000 kiþilik bir nüfusu bulunduðunu ya-
zar. 1288 (1871) tarihli Yanya Vilâyeti
Salnâmesi’ne göre Yeniþehir kazasýnda
14.934 (erkek) müslüman ve 36.993 (er-
kek) hýristiyan (yahudiler dahil) vardý. Ka-
zanýn 147 camisi ve mescidi, kýrk altý tek-
kesi, gayri müslim cemaatlerin birçok ki-
lisesi, manastýr ve sinagoglarý mevcuttu.

Osmanlý döneminin sonuna doðru (1880)
resmî bir Yunan raporunda (Kokidis) bu-
ranýn 10.800 Türk, 6000 Yunan ve 3000
yahudi nüfusa sahip olduðu kayýtlýdýr. Bu
sýrada þehrin elli bir camisi ve mescidi,
dört kilisesi, bazý sinagoglarý ve beþ Yu-

nan mektebi vardý. 1881’de büyük güç-
ler, Rusya’nýn ortaya çýkardýðý Bulgar Dev-
leti’ni dengelemesi için bütün Tesalya’yý
yeni Yunan Krallýðý’na vermesi hususunda
Osmanlýlar’a baský yapýnca Tesalya Türk-
leri bütün mülklerini yok pahasýna satýp
göç etti. Böylece þehrin nüfusunda bü-
yük bir düþüþ yaþandý. 1881 Yunan sayým-
larýna göre sadece þehirde 13.169 kiþi ya-
þýyordu. Osmanlý yapýlarý büyük bir hýzla
ortadan kaldýrýldý. 1897-1898 Türk-Yunan
savaþýnda Gazi Edhem Paþa tarafýndan
Yeniþehir kýsa bir süre Osmanlý idaresine
alýndý. Turahanoðlu Hasan Bey Köprüsü
altmýþ yýl daha ayakta kaldý ve II. Dünya
Savaþý esnasýnda havaya uçuruldu. 1 Mart
1941’de Ýtalyan bombardýmanýnýn hemen
ardýndan meydana gelen þiddetli deprem
Yeniþehir’e çok zarar verdi. Bu sýrada nü-
fusu 32.700 idi. Savaþtan sonra Osmanlý
eserlerinin tahribatý sürdü. 1965’te XV.
yüzyýl binasý olan Küçük Hamam yerle bir
edildi. Yeniþehir’in yahudi cemaati savaþ
sýrasýnda burada kalmaya devam etti. On-
lara ait Ets Hayyim Sinagogu hâlâ ayakta
olup Osmanlý dönemindeki yapýsýný muha-
faza etmektedir.

Günümüz Yeniþehir’inde Osmanlý döne-
mine ait tarihî eserlerden sadece üçü ha-
rap halde ayaktadýr. Venizelos caddesin-
de bulunan ve büyük oranda korunmuþ
olan, XVI. yüzyýldan kalma Pîrî Paþa Ha-
mamý pek çok dükkâna bölünmüþtür.
XIX. yüzyýlýn ortalarýna ait Yenicami ayak-

yan bir martolos aðasý vardý. Civarda taþ
olmadýðý için yýkýlan kalenin taþlarý cami,
mescid, medrese, han ve imaretlerin in-
þasýnda kullanýlmýþtý. Þehrin bazý yerlerin-
de kalenin temelleri hâlâ görülüyordu. Top-
lam yetmiþ bir mescidi (yirmi ikisi cami)
mevcuttu. En güzeli köprünün baþýndaki
Hasan Bey (Turahanoðlu) Camii idi. Yeniþe-
hir’in namazgâhý büyüktü ve “50.000 ki-
þiyi” içine alabilirdi. Þehrin on hankahý ve
tekkesi vardý. Mevlevîhânenin mutfaðý da
çok büyüktü. Bu tarihî bina nehrin kuzey
tarafýnda yer almakta olup XVII. yüzyýlýn
baþlarýnda Defterdar Ekmekçizâde Ahmed
Paþa’nýn vakfý idi. Þehrin bunlardan baþ-
ka dört hamamý vardý; özellikle Bayrak Ca-
mii’ne yakýn bir yerdeki kurþun kaplama
kubbeli, Pîrî Paþa’ya ait olaný dikkat çeki-
cidir (bu bilgi, Odos Venizelos’ta hâlâ mevcut
olan Büyük Hamam’la bu hamamýn ayný olduðu
fikrine yol açmýþtýr). Evliya Çelebi ayrýca þeh-
rin tek veya çift katlý taþtan 4000 evi bu-
lunduðunu yazar. Nehir üzerinde Turaha-
noðlu Hasan Bey Köprüsü bulunmaktadýr
(bk. HASAN BEY KÖPRÜSÜ).

1669 yazýnda Edward Brown, Yeniþe-
hir’de bir süre kaldý ve farklý bir tonda o
da ayrýntýlý bir tasvir yaptý. Katedral kili-
sesinde Yeniþehir baþpiskoposunu ziyaret
etti ve âyinlere katýldý. Gerek avlanmak
gerekse o sýralarda kuþatma altýnda bu-
lunan Girit’teki geliþmeleri yakýndan takip
etmek için IV. Mehmed bazý yýllar burada
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Yeniþehir’deki bir sokaðý gösteren XIX. yüzyýlýn ortalarýna ait

gravür (Th. Paliougas arþivi)

Yeniþehir’de yaklaþýk 890 (1485) yýlýnda inþa edilen Turahanoð-

lu Ömer Bey Bedesteni’nin kalýntýlarý ve bu yapýnýn M. Kiel ta-

rafýndan yapýlan rekonstrüksiyonu (çizim: Gerd Schneider)
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iri Yeniþehirli Fennî ve Yeniþehirli Nusret
Ali sayýlabilir.
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I. KUR’AN ve HADÝS

Ýslâmî literatürde insanlarýn üstünde ya-
þadýðý fizikî dünya genellikle arz kelimesiy-
le ifade edilir. Yerküre için Türkçe’de kul-
lanýlan dünyâ ise Kur’an’da, hadislerle ve
diðer kaynaklarda insanýn ölümden önce-
ki hayatýný, bu hayat boyunca yararlandý-
ðý dünya nimetlerini ifade eder (bk. DÜN-
YA). Eski sözlüklerde arz, “semanýn muka-
bili olan cisim” veya “insanlarýn üzerinde
bulunduðu yer” þeklinde açýklanýr (Râgýb
el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “arç” md.; Lisâ-
nü’l-£Arab, “arç” md.); ayný kelime “ülke,
toprak, kara parçasý, arazi” gibi sýnýrlý yer-
ler için de kullanýlýr. Felsefî eserlerde arz,
hem yeryüzü hem de maddî evreni oluþ-
turduðu düþünülen dört unsurdan top-
rak anlamýnda geçer (meselâ bk. Ýbn Sî-
nâ, s. 288-291, 306, 586, 595). Dünyanýn
yaratýlýþýyla ilgili bir hadiste geçen tirbe
kelimesiyle de yeryüzünün kastedildiði be-
lirtilir (Ýbnü’l-Esîr, I, 185). Kur’ân-ý Kerîm’-
de arz kelimesi 468 yerde geçer; bunlarýn
çoðunda yeryüzü, bazýlarýnda toprak (Yâ-
sîn 36/33; Nûh 71/17) ve ülke (el-A‘râf 7/
110; Tâhâ 20/57) karþýlýðýnda kullanýlýr; ba-
zýlarýnda da Mýsýr, Mekke, Filistin, kutsal
topraklar (el-arzu’l-mukaddese) gibi þehir ve-
ya coðrafî bölgeleri ifade eder (el-Mâide
5/21; Yûsuf 12/21, 56; Ýbrâhîm 14/14; el-Ýs-
râ 17/104). Bu âyetlerde yeryüzü anlamýn-
daki arz çeþitli baðlamlarda kullanýlýr.

Kýrký aþkýn âyette gökleri ve yeri Allah’ýn
yarattýðý bildirilerek ilâhî kudretin sýnýrsýz-
lýðýna dikkat çekilir, bunlarýn bazýlarýnda
göklerle yerin altý günde yaratýldýðý belir-
tilir. Fussýlet sûresinde ise (41/9-12) Al-
lah’ýn arzý iki günde halkettiði, ardýndan
yeryüzüne daðlarý yerleþtirip orayý çeþitli
nimetlerle donattýðý ve bunlarý dört gün-
de yaptýðý, ardýndan kaos (duhân “duman”)
halindeki semaya yükselip (istevâ) iki gün-
de de gökleri yarattýðý ifade edilir. Ýlk ba-
kýþta bu son âyetlerde anlatýlanlarýn sekiz
günde gerçekleþtiði ve bunun göklerle ye-
rin altý günde yaratýldýðýna dair bilgiyle çe-
liþtiði gibi bir intiba uyansa da müfessir-
ler dünyanýn yaratýldýðý iki günün de dört
güne dahil olduðunu söyler. Ayrýca henüz
dünyanýn yaratýlmadýðý bir dönemde yir-
mi dört saatlik bir günden söz edilemeye-
ceði için bu tür âyetlerde geçen “gün” kav-
ramý da “devir, zaman dilimi” olarak yo-
rumlanýr. Nitekim benzer konularda za-
manýn izâfîliðine iþaret eden âyetler de
vardýr (bk. SEMA). Allah’ýn yedi göðü ve “on-

ta dursa da herhangi bir mimari özelliði
kalmamýþtýr ve kýrk yýldan beri yerel mü-
ze olarak hizmet vermektedir. XV ve XVI.
yüzyýl camilerinden bazýlarýnýn içindeki gü-
zel hat eserleri (XIX. yüzyýlýn sonunda ya-
pýlmýþtýr) hâlâ muhafaza edilmektedir. Ta-
rihî eserler içerisinde Bizans dönemi Ye-
niþehir’inin bulunduðu yerde, 1484 ve 1506
yýllarýnda inþa edilen büyük altý kubbeli
Turahanoðlu Ömer Bey Bedesteni’nin sa-
dece gövde kýsmý ayaktadýr; 1980’lerin so-
nunda yeni eklentileri kaldýrýlmýþ ve içi te-
mizlenmiþtir. Bedestenin altý kubbesini ta-
þýyan iki yekpâre / aðýr sütunun temelle-
ri kemerlerin yaylarýnda görünür hale ge-
tirilmiþ ve 2007’de altý kubbeli ana giriþin
tekrar onarýlmasýna karar verilmiþtir. Ye-
niden tamir edilen bedesten þehre renk-
li ve ilginç bir ayrýcalýk katmaktadýr. Ýkin-
ci önemli harabe, eski þehrin pazar bölge-
sinin ortasýndaki Pappa Flessas sokaðýn-
da yer alan Kadý Muhyiddin Bayraklý Ca-
mii’nin kalýntýsýdýr. Tarzýna ve inþa ediliþ bi-
çimine bakýldýðýnda 1387-1420 yýllarý arasý
bir döneme gider; bu da Evrenosoðlu Ba-
rak Bey’in idareciliði zamanýna denk dü-
þer. 1993’te caddedeki bir pasta dükkâ-
nýnda çýkan yangýn neticesinde harabele-
ri gün yüzüne çýkmýþ ve tarihî eser olarak
devlet korumasýna alýnmýþtýr. II. Dünya Sa-
vaþý’ndan sonra, 1828 yýlýndan kalma bü-
yük þehir duvarlarý parça parça yýkýlmýþ
ve hendek de doldurulmuþtur. Akropolis
kýsmýnýn güney eteklerinde kültürel önem
taþýyan, milâttan önce IV. yüzyýldan kalma
büyük bir tiyatro bugüne ulaþmýþtýr. Ar-
keoloji müzesiyle etnografya müzesinde
birkaç Osmanlý mezar taþý ve binalarýn ki-
tâbeleri muhafaza edilmektedir. Günümüz-
de önemli bir ticaret ve endüstri merkezi
olan, 2011 yýlýna ait verilere göre 138.000
nüfusa sahip þehirde ipekli kumaþ, kâðýt
ve þeker fabrikalarý baþlýca sanayi kuru-
luþlarýdýr. Yunanistan’ýn millî içkisi olan
“uzo” Yeniþehir’de üretilir. Yeniþehir pek
çok Osmanlý þairinin, âlim ve yazarýnýn doð-
duðu, yaþadýðý ya da hizmet verdiði yer-
dir. Bursa’da Emîr Sultan’ýn yerine geçen
Hasan Hoca XIV. yüzyýlýn sonunda Yeniþe-
hir yakýnlarýndaki Hasanlar köyünde doð-
muþtur. Meþhur Osmanlý tarihçisi Selâni-
kî Mustafa Efendi Yeniþehir’de bulunmuþ
ve orada vefat etmiþtir. Mekke’de yedi yýl
kaldýðý için “Cârullah” lakabýyla tanýnan Ve-
liyyüddin Efendi ve 1758-1759’da eski Zað-
ra kadýsý olan Mehmed Emin Belîð de bu-
rada yetiþmiþtir. XVIII ve XIX. yüzyýllarda
Yeniþehir’den çýkan þairler arasýnda Nak-
þibendî derviþi Hasan Dede, Mevlevî þey-
hi ve þair Yeniþehirli Avni Bey, Bektaþî þa-


