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TESELYA YENİŞEHİRİ VE TÜRK ESERLERİ HAKKINDA BİR 
ARAŞTIRMA 

Yusuf Halaçoğlu 

Osmanlı İmparatorluğu idari teşkil~tında Yenişehir ismini taşıyan bir 
çÔk yer buhinı:naktadırl. Bizim konuı:nuzu teşkil eden Yenişehir, şimdi Yu
nanistan sınırlarında kalmış bulunan ve eski ismiyle Yenişebr-i fenar olarak 
anılan Larissa'dır. 

Osmanlı ·imparatorluğu yaptığı fetihlerde, sadece toprak kazanınayı 
amaç edinmemiş, bunun yanısıra üstün Türk kültür ve medeniyetini de, ha
kim olduğu- bu topraklarda yerleştirmek istemiştir. Bunu, bir kısmı or
tadan kalkmış veya kaldırılmış2 olan, · Osmanlı İdaresinde bulunan bütün 
memleketlerdeki san1tt eserlerinden anlaı:naktayız. Ancak bu memleket
leri ayrı ayrı ele almak uzun süreli bir çalışına gerektirir. Bu yüzden
dir ki, burada arşiv vesikalarına ve konuı:nuzla ilgili yazılmış bulunan ta
rih ve seyahat kitaplarına dayanılarak bir açıklama yapılınasına çalışıl

mıştır. Bununla beraber konumuzun ana kaynağını arşiv vesikaları teşkil 

et~ektedir. Bilhassa bunlar içinden 1243 tarihli bir vesika3
, şehrin pl~nını 

ve bu· arada tarihi_ eserleri yerleri ve isimleriyle belirtınesi bakırnından önem 
taşır.~ Adı geç_en ve.sikçı, o zamanın . zor şartları karşısında şehrin çevresine, 
toprak bir tabya çevirmek için mühendis Halil Bey isminde bir zat tarafın
dan yapılmıştır. Yazı~ın sonuna koymuş olduğumuz bu plandaki türkçe 

ı Bunlarm en önemlilerinden Qirkaçı, Aydm, Bursa, Mora ve Tırhala Ye
n.\§ehirleridir. 

· 2 Bu hususta: bak. Bilal N. Şimşir, Rumeli'den Türk Göçleri, I , Ankara 
1968, Tablolar kısmı. 

3 · Ba§vekalet Arşivi, Hatt-ı Hümay(in, nu. 38084, Sene 1243. 
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isimler, tarafımızdan konuya açıklık getirmesi · için konulmuştur. Ayrıca 

ilk Türk işgalinden .sonraki durumu da bu sebepten dolayı kaydetmeyi uy
gun gördille 

a) Y e n i ş e h i r ' i n Ö s m a n lı İ d ar e s i n e G i r m e s i v e 
İlk Teşkilat 

Y enişehir'lıı. ~ tarihlerinde Osmanlı ülkesine katıldığı bir çok 
eserlerde belirtilmektedir". Buna rağmen Türk seyyahların~an Evliya Çe
lebi, Yenişehir'in 848 (1444) tarihinde II. Murad devrinde fethedildiğini, 
ancak onun ölümünden sonra tekrar elden çıkarak, Fatih deviinde Türk 
beylerinden Gazi Turhan Bey5 tarafından Osmanlı ülkesine katıldığını kay
deder6. Şehirde ilk teşkilat ise Fatih devrinde ·yapılmıştır7 • Yine Evliya Çe
lebi'ye göre, şehrin Osmanlı idaresine girmesinden önce bir kalesi oldu
ğu, fetihden sonra ise kale taşlarından han, hamam, cami ve m'edrese gibi 
binalar yapılarak yıkıldığı belirtilmektedir. 

Şehir Teutamius tarafından kurulmuştur. Fakat bu sülaleden Laris
sus, şehri oğlu için yeniden imar ettiğinden, bundan sonra Larissa olarak 
adlandırılmıştır8 • Larissa bundan sonra yerinin ehemmiyetindeQ. dolayı bir . 
çok istilalara uğramış ve harap olmuştur. Türklerin eline geçmesinden sonra 
ise yeniden imar edilerek Yenişehir ismi verilmiştir. Yenişehir, teşkilatta 

Rumeli eyaletine bağlı bir k~a merkezi haline getirilmiştir. Tahminen 912 
(1506) tarihli bir tapu defterine göre9

, şehrin malıailelerindeki müslüman 
ve hırıstiyan hane miktarları su sekilde bir durum gösteinıektedir. . "; , ' 

4 .Mesela bk. Kristen-Kraiker, Griechenlandkunde, Heidelberg 1956, s. 458. 
5 II. Murad ve Fatili devri ümerasından olup, Yenişehir'de bir cami. ile 

bir medresesi vardır. 850 (1446) tariliinde YS:Ptirmıştır. Bu eserleri _için de yi
ne aynı yerde, Turhan Bey vakfı ismiyle bir çok dükkan, bir hamam ve · Kös
dem nehri üzerinde bir kaç değirmen ile çevresinde bir miktar bostandan mey
dana gelen bir. vakfı vardır. Bunları kayd-ı hayat şartiyle önce kendisine, son
ra büyük oğlu Ömer Bey'e vakfetmi§tir. .(DHR. 136, 147 numaralı defterler; ayr. 
bk. Tayyib Gökbilgin, XV. XVI. asırlarda Edirne . ve Pa:;a Livası, Vakıflar
Miilkler-M1ıkataalar, İstanbul 1952, s. 250). 

6 Beyahatname, . VIII, s. 193, İstanbul 1928. 
7 Bizzat Fatili'in 862 (1457) Mora seferi sırasında Yeni§ehir'e uğrıyarak 

teşkilatı kurduğu belirtilmektedir (-Neşrt, Cihannii:ma, II, s. 731, Ankara 1949). 
8 .L. Pouqueville, Vayage de la Grece, I, s. 355, Paris 1816. 
9 TD 36, 912 ( ?), s. 168-179. 
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Müslim 

Hane 

Mahalle-i Emiri nam-ı diğer Hüssam Hoca 92 
Mahalle-i Sofiler 58 
Mah~e-i Hacı İbrahim nam-ı 

diğer kazancı-oğlu 53 
Mahalle-i Ramazan 39 
Mahalle-i Mescid veled-i yegan 49 
Mahalle-i veled-i Re's 67 
Mahalle-i Tabağlı 55 
Mahalle-i Mehmed Bey Timur 68 
Mahalle-i Camii köhile 50 
Mahalle-i Tekelü 48 
Mahalle-i Hatib Hoca 77 
Mahalle-i Camii cedid 44 

Yekiin 700 

Gayr-ı müslim 

Mahalle-i İspanya (Yahudi) 
Mahalle-i Gebran ı o 

Yekiin 
Y ahiidiyan haric-i ez-defter 
Amaviidan der-nefs-i Yenisebir . . 
mütemekkin şedid-i haric-i ez defter 

Toplam yekiin 

20 
30 

54 
8 

ı6 

78 

Mücerred 

20 
ı o 

ı o 
9. 

ı6 

9 
ı7 

6 
20 
4 

29 
ı 

ı5ı 

2 
8 

ı o 

ı 

ll 

Bi ve 

7 
ı3 

20 
ı 

4 

25 

91 

Görüldüğü gibi daha 912 (1506) tarihinde, Yenişehir'de Türkler ço
ğunluğu teşkil etmekteydiler. Mahalle isimlerine bakılacak olursa Türklerin 
nerelerden gelmiş olduklarına dair bir fikir edinebiliriz. Ayrıca cami isim
leri de bize bu konuda yar<l:ımcı olmaktadır. · 

10 927 (1520) tarihli ve 105 numaralı tapu defterinde, ·so hane, 7 mücer-
red, 9 bive olarak kaydedilmiştir. · 



.: 

92 YUSUF HALAÇOQLU 

Yenişehir'in ilk vakıf sahibi bulunan Gazi Turhan Bey'in isteği üze
rine, daha sonra, sahip olduğu evkaf oğlu Ömer Bey'e verilmiştir. Yukarı
da adı geçen tapu defterine göre11 Ömer Bey'in üzerine kayıtlı bulunan vakıf 
eserler şunlardır: · 

Der Liva-i Yenişehir evkaf-ı Ömer Bey el-mezbıır 

1) . Bezazistan der nefs-i Yenişehir, Hasıl 5000 
2) Bozahaoe, Hasıl 500 
3) Kerbansaray,' Hasıl 4000 
4) Hamam-ı atile, nısıf Hasıl 3000 
5) Ham~-ı cedid, yekta Hasıl 6000 

Bunlardan ayrı olarak yine aynı defterde 315 adet dükkan kaydedil
mektedir. Yenişehir'de Turhan Bey evkafından başka vakfı olanlar da 
görülmektedir. Bunlardan Burak Bey12 ve Kadı Muslihiddin13 vakıflarını 
zikredebiliriz 1 4

• 

b) Ye n i ş ehir ' 'd e M i ma ri E s er 1 er 

Osmanlı imparatorluğu'nun her fethetmiş olduğu ülkelerde görüldüğü 
gibi, Yenişehir'de de bir çok mimari eser yaptığını görmekteyiz. Bilhassa 
bunlardan en önemlileri camiler, hamamlar ve Köstem nehri üzerinde ku
rulmuş bulunan değirmenlerdir. Evliya Çelebi'ye göre Yenişehir'de bulunan 
camiler ve hamamlar şti şekilde sıralanır15 • 

1) Hamza Bey camii 2) Öme:r Bey camii 3) Elhac Bayram camii 4) Bay
rak caniii 5) Aziz Efendi. camii 6 Akçeli camii 7) Türbe camii 8) Burmalı 
camii 9) Şeyh camii 10) Ömer Ağa camii ll Muharrem Paşa camii 
12) Eski cami 13) Saat camii 14) Mevlevihane camii 15) Hacı Bekir 
camii 16) Darü'l-kurra camii 17.) Çömlekciler camii1 6 18) Murad Ağa 

ll TD 36, s. 1306. 
12 Bu vakıfla ilgili olarak §U vesikalar bulunmaktadır. 1- Cevdet Bele

diye, nu. 5799, sene 1175; DHR, nu. 136, s. 1227; s. 406, 444, 440, 448. 
13 .Bu vakıfla ilgili olarak, Cevdet Evkaf, nu. 23981 ve 4783, s. 1182, 

1257; ayr. bk. DHR, nu .. 108, s. 1294. . 
14: Bu vakıfla Ugili bir çok eser bulunmaktadır. Ayrıca BaşvekAlet Ar

§ivinde Cevdet Evkaf tasnüi il~ DHR da pek çok vesika vardır. 
15 8eyahatname, s. 194, 195, 196. 
16 Bu caminin isminin Cevdet Evkaf. nu. 5272, sene 1243 tarihli vesika.-

da Kozlu carnü olarak geçtiğini gtirmekteyiz. .~ 
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camii 19) Ahmed Efendi camii 20) Çelebi camii 21) Fatma Hatun camii 
gibi camilerle, 1) Kurşun Kübablı Pir! Paşa hamaını 2) Eski hamam 
3) Çifte hamam 4) Ağa 'hamamı 5) İsmi kaydedilmemiş bulunan bir ha
mam. Yukarıda adı geçen camilerle hamamlardan bir kısmı kaynağınuzı 
teşkil eden planda da geçmektedir. Ancak Evliya Çelebi'nin bahsettiği ha
mamlar kaydedilmemekte, bunun yerine sadete iki hamam ·belirtilmektedir. 
Bunlar, şehrin .kuzey tarafında bulunan Hacı Bey caınü mahallesindeki 
Hamam-ı sagir ile Hamam-ı kebir'dir. 1243 (1827) tarihli vesikalarda da 
bu hususta herhangi bir belgeye rastlanamamıştır. Fakat bu tarihten ön
ceki durumları hakkında camilerle ilgili vesikalar çıkmıştır. Bunlardan bil
hassa Kadı Muslihiddin Efendi camii17 Gazi Hüseyin Bey camii, Ak ovalı
zade Hanım Ahmed camii, Ömer Bey camii, Kürt Mustafa Ağa camii, Bur
ma camii ve Taş Hamza mescidi gibi eserler üzerine geniş kayıtlara rastlan
mıştır18. İleride de görüleceği gibi yukarıda adı geçen eserlerden bir ~oğu 
planda da geçmektedir. Mesela bunlardan Hasan Bey camii, Ömer Bey ca
mü, Hacı Bayram camii, Aziz Efendi camii, Akçeli camii, Burmalı .camii, 
Saat camii, Darü'l-ku.rra camii, Murad Ağa camii ve Kozlu camii· (Çömlek
çiler camii) sayılabilir. Diğerleri ise gerek ad değişmesi gerek ortadan kalk
maları sebebiyle planda kaydedilmemiştir. Planda kaydedilen camiler yirmi 
beş tane olup şunlardır: 1) Hacı Efendi camii, 2) Şeyh-oğlu camii, 3) Mu
rad Ağa camii, 4) Dar-ü kurra camii, 5) Saat camii, 6) Burmalı camii, 
7) Akçeli camii, 8) Aziz Efendi camii, 9) Hacı Bayram camii, 10) Ömer 
Bey camii, ll) Hasan Bey camii, 12) Çarşu camii, 13) Yeni carnü, 14) Ta
bakhane camii, 15) Kanada (o.>l.:i) camii, 16) Bazadiri ır.>;\ j) camii, 17) 
Kırklar camii, 18) Menzilci camü, 19) Hatice Hatun caı:nii, 2.0) Yeni ma
halle camii, 21) Nalbandan-zade camii, 22) Aİnabut mahallesi camii, 
23) Aksaray camü, 24) Kozlu camii, 25) Barasku ( _,ı..IJ.) camii. 

Bu camilerden Bayraklı camii Kadı Muslihiddin, Kozlu camii de Çöm~ 
lekeller camii isimlerini almaktadırlar. Öyle sanılıyor ki, Evliya Çelebi'nin 
kaydetmiş oldukları isimler değişmiş ve yukarıdaki isimleri almıştır. Ayrıca, 
planaa kaydedilmemekle beraber daha sonraki belgelerde Evliya Çelebi'de 

17 Diğer ismiyle Bayraklı camü olarak adlandırılır (DHR, nu. 8758, se
ne 1192). Evliyil Çefebi'de bu adın, ezan vaktinde minaresine bayrak çekileı·ek 
diğer camileri de vakitten haberdar etmesinden dolayı verilmiştir (Aynı eser, 
s. 193). 

18 Bk. Cevdet Evkaf, 1141, 1181, 1182, 1192, 1193, 1205, 1206, 1213, 1214 
tarihli vesikalar ile DHR dan 149, 136 numaralı defterler. 
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geçen isimlere rastlanmaktadır. Bu da bize, pHinda şehirdeki eserlerin hep
siile yer verilmediğini göstermektedir. Mesela Başvekalet Arşivi'nde Divan:ı 
Hümayun Rull.s'da bulunan bir kayıtta19 Sofiler mahallesinde bulunan Hacı 
İbrahim camii şerilinden bahsedilmektedir. Yin·e .Başvekalet Arşivi'nde Cev
det Evkaf tasnifinden · çıkan vesikalarda, Şehzade Elhac Ömer mescidF0

, 

Balıkcı Hüseyin Ağa ıİıescidi21 , Sofumar mahallesinde Şeyh Hacı Efendi ca
roii22, Dar-ül-kurra camii23 üzerine kayıtlar bulunmaktadır. Aynı tasniften 
tarihsiz bir· vesikada ise24 Eski cami ile Ayşe hatun camiine ait kayıtlar 
vardır. Görüldüğü gibi, Osmanlı İmparatorluğu'nun Yenişehir'deki haki
miyetip.in sonlarına kadar bu eseriere ait kayıtlara rastlanmaktadır. Bu da 
bize gösterir ki, daha, yakın yüzyılda elimizden çıkan bu şehirde eserler 
tahribe uğramıştır. Yunanistan'daki Türk eserleri üzerine yapılan araştırma-

_ larda Yenişehir'in geçmemesi de bunu doğrular5 • Yenişehirde sadece cami 
mimarisine önem verilmemiştir. Bunun yanında daha önce de belirttiğimiz 
gibi hamam, kütüphane, kervansaray ve zaviyeler de yapılmıştır26• Şehirde 

bulunan tek kütüphane, valilerden Damat Mehmet Efendi İbo-i Elhaç ·Hüse
yin tarafından kurulmuştur. Ayrıca bu kütüphaneye ait olmak üzere bir de 
vakıf bağlanmıştır27 • Türk fetihlerinde mühiın bir rol oynayan zaviyelere 
gelince, tesbit edebildiğimiz dört zaviye bulunmaktadır. Bunl.ardan ikisi Ha
san Baba Zaviyesi ile Turhan Bey oğlu Ömer Bey zaviyesidir8 • Diğer iki
si, Ramazao-ı atik mahallesinde olduğu sanılan Firari Efendi Zaviyesi29 

ile Ekmekci-zade Ahmed Paşa zaviyesidir30
• Ayrıca kaynaklarda yer veril

memekle beraber, planda kaydedilmiş bulunan Atile Bedesten ile sur dışın
da bulunan Mollahane'den de bahsetmek yerinde olur . . Ayrıca Hasan Bey 

19 nu. 148, s. 89, sene 1244. 
20 nu. 1212, sene 1252. 
21 nu. 30556, sene 1253. 
22 nu. 12610, sene 1255. 
23 nu. 15828, sene 1277. 
24 nu. 23758. 
25 Yunanistan'daki Türk eserleri için bk. Semavi Eyice, Yunanistandaki 

Türk Mimarı Eserleri, Türkiyat Mecmuası, sayı 11-12, İstanbul 1954-55; ayr. 
bk. Tayylb Gökbilgin, aynı eser, İstanbul 1952. 

26 Hamamlarla .ilgili konuya yukarda temas etm~tik. 
27 Bu husus için bk. DHR, nu. 101, s. 1202, s. 347; DHR, nu; 1"44, s. 1236, 

s. 41, DHR, nu. 147, s. 1240, s .. 326. 
28 Cevdet Evkaf nu. 12453, sene 1131. 

:29 Cevdet Evkaf nu. 2028, s. 1258. 
30 Cevdet Evkaf nu. 7534, s. 1210. . 
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canili yanmda bir de cephane binası vardıı-3 1 • Yine şehrin içinden ve ya
nın.dan geçen akarsular üzerinde köprüler bulunmaktadır. Yukarda adı 
geçen eserler bir çok tabü afetiere maruz kalmış ve bu yüzden de bir çok 
defalar tamir görmüştür. 

Kaynağımızı teşkil eden pllinın yapılmasındaki esas sebebi, plarua bir
likte bulunan bir vesikadan öğrenmekteyiz. Yenişehir ordusu defterdan 
Tahir Efendi tarafından yazılmış olan bu vesika bize geniş bilgi vermekte
dir. Bu bakımdan buraya kaydetmeyi uygun bulduk. 

Yenişehir Ordusu Defterdan Tahir Efendi Kullarının 
Şukkasıdır2 

Marttz-ı bendeleridir ki, 

Yenişehir Fenar kasabasının bir tarafı Köstem nehriyle muhat ise de 
diğer tarafları muhafazadan hall olarak meçhulü'l-ahval askerı ve reaya 
kıyajesinde eşhlis-ı muhtelif e gir üp · çıkmakta dlduklarından gayri etraf ve 
nevahi ve kurasi reayadan ibaret olup hasbül-vakt rum eşkıyasından bir 
vechile emniyet caiz olmadığından sekane-i kasaba emin olmadıklarından 
bahisle d-kudret ve sa'ları miktar akçe tedarik ve iane ederek müceddeden 
hendek hafrı tabyalar inşasını Rum ili valisi ve seraskeri devletiii Reşid 
Mehmed Paşa hazretleri taraflarına ilôm ve arz ve mazhar irsaliyle istid'ala
rına mebni müşarün-ileyh malyelinde olan mühendis Halil Efendi kullarını 
Y enişehir' e gönder üp kasaba-i mezburim muhafazadan ha lt olan mahalleri 
muayene ve müstiha ve resm-i müstemi mühendis-ı merkCim marifetiyle bi't
tanzim evrak-ı saire ile müşarün-ileyh tarafından hakipay-ı tilllerine takdim 
kılınmış olduğu ve zikr olunan hendeğin hafrı maddesinde istihdam olun
mak üzere ber mucib-i pusula Yenişehir ve Tırhala ve Alasuyu'na ve Ça
talca ve Urmiye ma Kokus ve Velestin kazalarından tartibi tasmim olunan 
beşbin üçyiiz elli nefer arnele yevmiye ile istihdam olunmak Itizını gelse kül
n mesarife muhtac olacağı derkar ol4uğundan yevmiyeden sarf-ı nazar ile 
fakat beherine me' külatlariçün yevmiye. birer vukıyye kalembek verilerek iş
ledilmek ve bunlara verilecek kalembek tahminen bin ikiyüz kara kileye re
side olup Yenişehir çiftlerine. bi't-tevzz' ahz ve itti olunmak ve iktiza eden 
kum ve tabyalara muktezı taş ve çubuk ve kazıklık ağaç misüliü efYanın 
mahallerinden nakline lazım gelen arabalar daht cümle marifetiyle eshôb-ı 

31 1851 tarihinde tamir ed.il.miştir (İrade, s. 1267, Meclis-i Vali!. nu. 7272). 
32 Hatt-ı Hümayun, nu. 38084: (A), sene 124:3. 
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çift/ikhane tahmil ile getirdiUüp istihdam ve lüzumu olan kazma :ve kürek 
ve enva' kereste ve mismar ve kireç bahaları . ve neccar ve divarcı ve reneber 
yevmiyeleri vesair bu makzile mesôrif-i zaruriye dahi zl-kudret kessandan 
rızatariyle btl defter ~ertib olunan mebôliğden müşôrün-ileyh tarafından 
memur marifetiyle bi'~-tahsil rtlyel olunması ve kazalardan tertibi tasmim 
olunan arnelenin miktarı kazılacak hendeğin tul itibariyle miktar-ı zirağıı:za 
karib olduğundan istenecek arnelenin neteri kadar zirağ tefrlk ve her kaza 
redyalarının ·hafr edecekleri mahaller dahi ta'yin ve nişan vaz'iyle göstefil~
ceğinden zirağ başına bir arnele geldiği suretde mühendisin ifadesine göre 
bir tıY. zarfında hendek hafrı madde~i husule gel~p beşbin bu lçadar nefer 
reô.ya çoktur denildiği halde sülüsanı veyahud nzsfz olarak gelse avane ve 
inayet ve barı ve yumn-ü tevcihat cihandôri ve himem seneleriyle iki ay zar
fında hitamı me'mul olduğundan ne vechile fe~môn-i samileri buyurulur ise 
ol vechile icraası menut irôde-i seniyyeleri idiğü. 

Yenişehir kasabası ber-muctb-i resm-i toprak kal'a suretine girdiği 

takdirce V idi n ve Y erköğü ve İb~ail kalelerinden sonra mevki cihetiyle Ye
nişehir kalesi mu'tena bir kal'a olacağını hasbü'l-fen mühendis muma-ileyh 
kulları haber vermiş olup tabya/ara iktiza edecek topların bu aralık donan
may-ı hümayuna topun şiddet-i lüzumu cihetiyle Der saadet' den gönderi/e
mediği suret.de kasaba-i mezburda ve İzdin taraflannda mevcud cerha ve 
obiis toplarmdan şimdilik birer ve ikişer top .kundaklarmda fena bulmuşları 
var ise ta'mir ve inşaya muhtaç olanları müceddeden inşa ile tabyolara kCJ
narak muhafazaları mütevakkıf da'i allleri idiğü muhat-ı ilm-i allleri buyu-
ruldukta ol bfibda emr ü ferman hazret-i ·min-lehü"l-emrindir. . 

Esseyyid Mehmed Tahir ' (Mühür) 
Fl 9 Şa'ban sene .(12)43 

Vesikadan anlaşıldığına göre, Rum eş]9yasından korunmak üzere ya
pılan Yenişehir kalesi, daha sonra bir çok kere tamir edilmişfu-33• Ayrıca 

yine kalenin tamiri sırasında önünde bulunan hendek de tamir görmüştiifl4 • 

Görüldüğü gibi bir çok defalar tamir edilmesine rağmen, bugün bu saydığı
mız eserlerden bir çoğu tamamen ortadan kalkmıştır. Bir kısmı ise bakıİn
sızlık veya ilgisizlikten ortadan kalkma durumundadır. 

33 İrade, sene 1279, Dahiliye nu. 34055. 
34 trade, Meclis-i Mahsus nu. 1169. 
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1812-1813 tarihli bir seyahatnameden ve yine XIX. yüzyılda yazılmış 
bir eserden35, Yenişehir hakkında oldukça geniş bilgiler elde etmekteyiz. 
Henry Holland'm eserinde, vilayet. merkezi olarak belirtilen şehirde 24 ca
minin bulund~ğu, bunlardan ikisinin büyük olduğu kaydedilmiştir. Bunun 
yanısıra şehrin yakınlarında bulunan bir tekkeden de bahsedilmektedir. Şeh
rin· nüfusu hakkında verilen rakkamlar ise oldukça ilgi çeker. Dörtbin hane 
olan kasahada 20.000 kişi yaşamaktadır. Bunun 3/4 nü Türkler, kalanlan
nı ise Rum ve Yahudiler meydana getirmektedirler. Bu eserdeki Yenişehir'e 
ait olan resimler bize önemli birer kaynak olması nedeniyle makalenin so
nuna konmuştur36 • 

Christopher'in eserinde ise, yukardaki bilgilerden başka, Yenişehir'deki 
büyük köprüden bahsedilmektedir. Dokuz kemerli ve üçyüz ayak uzunluğu 
olduğu bildirilen köprüden başka bir de kilise vardır'. 

Görüldüğü gibi, bu kayıtların plana uyduğu dikkate .alınacak olursa, 
eserlerin ortadan kalkmakta olduğu ortaya çıkar. Bununla beraber, adı ge
çen eserlerin ortadan kalkmasının bir sebebi de, sadece ilgisizlik ve bakım
sızlık olmayıp38, bilhassa Yenişehir'in l.ID.1941 tarihinde geçirmiş olduğu 
deprem39 felaketidif4°. 

85 · Henry Holland, Trq,vel8 in the Ionic'ın Isles, Albania, Thessoly, Mace
donia, ete., during the years 1812 and 1813, London 1815; ikinci eser; Chris· 
topher Wordsworth, Greece = Pistorial, De.scriptive and Historical, London 
1858. 

36 Henry Holland, aynı eser., s. 254, 258, 266, 267. 
87 Aynı eser, s . 288, 290. 
88 Bazı devletlerin Osmanlı eserlerini ortadan kaldırmaya çalı§tıklan bir 

gerçektir. Mesela, daha llk Rumeli göçleri sırasında ve daha sonraları bu gibi 
olaylara rast}anml§tır (Bk. Bllal N. Şl.m§ir, Rumeliden Türk Göçleri, Ankara 
1969). 

39 Kıristen-Kraiker, aynı eser, s. 45~. 
40 Bu makaleyi hazırlarken bana her hususta yardım eden sayın hocam 

Prof. Dr. Nejat Göyünç ve Cengiz Orhonlu'ya teııekkürü bir borç bilirim. 

Güney Doğu Avrupa Araşhrmalan F. 7 
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Köstem nehri üzerinde büYük· köprü. 
(Henry Hollap.d, aynı eserinden alinmal 
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