YANYA V~LAYET~N~N L~ MANI OLARAK 19. ASRIN ~K~NC~~
YARISINDA PREVEZE
~LBER ORTAYLI
Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun son asr~ nda Yanya bölgesi hem imparatorlu~un çevre vilayeti, hem de Do~u Akdeniz'de önemli bir geçi~~noktas~~ karakteri göstermektedir. Yanya ve liman~~Preveze ve Narda (Arta) Do~u Akdeniz ve özellikle Yunanistan Krall~~~, ~ talya ve Osmanl~~ imparatorlu~u aras~nda iktisadi, siyasi bir ba~lant~~noktas~yd~. Uzun tarihi boyunca Preveze Venedik ve Osmanl~~ hâkimiyetini geçirmi~; nihayet 1912 sonunda Balkan Sava~~ ndaki çözülme ile Yunanistan'a geçmi~tir.
Preveze sanca~~~Tanzimat döneminin tipik ve ilginç geli~melerini ya~ayan bir bölgedir. 1829'da Yunanistan Krall~~~~bölgeye kom~u olarak kuruldu
ve bu nedenle de Preveze'nin hem Yedi Adalar Cumhuriyeti (Cezayir-i Seb'a~on Adalan) hem de Yunan Krall~~~~ile yo~un iktisadi, siyasi ili~kileri görülüyordu ve stratejik bak~ mdan hassas bir bölgeydi.
1912'de son Osmanl~~ askeri çekilene kadar Preveze sanca~~~Yar~ya vilayeti içindeydi. 1864 ve 1912 aras~nda sanca~~n üç kazas~~vard~ r; Preveze
(merkez) Loros ve Mar~~liç (bugün Mar~ariti) Parga önceleri bir kaza merkezi iken, sonralan sadece bir nahiye merkezi olarak kald~~ ve Mar~~liç'a ba~land~. Parga Arnavut Müslüman toprak a~alann~n iktisadi ve mali nüfuzu alt~ndayd~. Bu a~alar 2. Dünya Sava~~~sonras~~ i~birli~i ile suçlanarak sürüldü
veya yok edildiler. Preveze sanca~~n~ n iki nahiye ve 36 köyü vard~~I. 19. yüzy~l
Osmanl~~ ~ dari sisteminde nahiye, klasik devirdeki gibi bir kad~~ naibinin
oturdu~u ve yönetime i~tirak etti~i bir küçük yerle~me (nahiye, nevahi) olmaktan çok; Frans~ z commune sistemine göre yeniden düzenlenmi~~bir alt
idari birimdi, ama esas ald~~~~Frans~z modeline göre kontrollü ve güdümlü
bir idari birimdi, ve özellikle Balkanlar'da özerk bir idari bünyeye kavu~mas~~
hiç istenmedi~inden ne say~ ca çoktu, ne de önemli yetki ve görevlerle donaulm~~u. Nüfus miktar~~ salnamelerde ve bunlara dayanan co~rafya kitapla-
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r~nda da hemen hemen ayn~d~ r. Bunlar teferruath nüfus sarmlarma dayanmad~~~ ndan; 19. yüzy~l Osmanl~~Avrupas~'n~ n nüfus miktarlar~~ daha çok bir
oran olarak de~erlendirilmelidir. 1895 y~l~~ itibariyle Preveze bölgesi nüfusu
~öyledir 2.
Erkek

Kad~n

Rum-Ortodoks

5168

4840

Müslüman

3512

3097

Di~er bir Osmanl~~ nüfus kayna~~~1894 itibariyle nüfusu hane say~ m~ na
göre ~öyle veriyor3.
hane

erkek

kad~n

tahmini yekün

Preveze

2306

5556

4504

10.060

Lc~ros

2780

6137

6507

13.654

Mar~~liç

5224

12.576

11.379

23.955

Görünü~e göre Müslümanlar merkez ~ehir ve sancaklarda az~ nl~ktad~ r.
Bu tarihten 25 y~ l önce 1871'de, Britanya konsülü Barker 4318 H~ristiyan ve
1724 Türk (bütün Arnavut ve Türk nufus demek istiyor) ve 56 Çingene olarak nufusu verir'. Belki bilgi noksanl~~~, belki de henüz bir cemaat te~ kil edilemedi~inden konsül Barker Musevi nüfustan söz etmez. 8 y~ l sonra di~er bir
Britanya konsulü Blakeney tamamen z~ t miktarlardan söz eder. 1200 Müslüman (11.200 içinde) di~erleri H~ ristiyand~ r. Bu arada nüfusun etnik kompozisyonu hakk~ nda hiç bir bilgi vermez.
Nüfus konusundaki bu yetersiz bilgiye ra~men; Britanya konsolosluk raporlar~~ticaret ve ziraat konusunda de~erli bilgiler verirler. 1864'de yeni Vilayet nizamnamesi ile Rumeli vilayetlerinin idari yap~s~~yeniden düzenlenmi~~
ve bir y~ l önce 1863de Sancak merkezi Arta (Narda) dar~~Preveze'ye kayd~ r~lm~~t~. Bu de~i~iklik ~ehirin altyap~ sal tesislerin de görülen düzelme kadar,
~ehirde yeni bir memur s~n~f~n~ n ortaya ç~ kmas~n~~sa~lad~. 1864'de Preveze
vilayet merkezi Yanya'ya telgrafla ba~lan~ r. 1878'e kadar Preveze ve Parga
Ali Çevad, Memalik-i Osmaniye'nin Cografya Lugatlistanbul, 1892 (1313 H) s. 238-240.
YanyaNr: 7 1894 (1311 H) s. 37.
4 Parliamentary papers and a ccounts report of vice-consul Barker (Prevesa 1 872-28
Januar)), s. 1353-1355.
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gibi merkezler aras~nda da telgraf ham çekilmi~ tis. Daha önce asayi~sizlik
bölgede büyük bir sorunken, 1884'te Britanya konsülü güvenlik sorununun
her y~l gittikçe düzeldi~ini yazmaktayd~. Hatta 1864'te Britanya'n~n Yanya
konsülü Stuart raporunda; ~ekavet henüz temel bir sorundur. Fakat tedib
edilmektedir ve bireysel suçlar bu y~l geçen y~ llar ortalamas~n~n alt~na dü~mü~tür, diyordu6. Henüz küçük ve geleneksel hayat~n~~ sürdüren Preveze'de,
sancak memurlar~n~n say~s~~artmca hayat de~i~ti ve iyile~me gösterdi. Ücreti
iyi olan memurlar, kazada günlük al~~veri~i ve tüketimi art~rd~~ve hatta ithal
mamulât için yeni taleb yaratt~. Di~er yandan mahalli ürünlerin ihrac~~Arta
(Narda)'y~~bölgenin ticaret merkezi ve ihraç iskelesi haline dönü~türdü. Britanya konsolosluk raporlar~~1862-18963 için Arta (Narda)'n~ n ticari faaliyetlerini ~u miktarlarla belirtiyor.
~d~alat ( £)

Ihracat (£ )

1862

38.000

14.000

1863

64.000

16.000

Arta'ya gelen gemiler; Osmanl~~255, ~onya (adalar) 33, Avusturya, Yunan
100 adetti. 1863-1864 y~llar~ nda Preveze'ye gelen gemiler ise;
gemi

kargoinun de~eri ( £)

Britanya 1
~onya adalar~~173

8.559

Yunan 347

2.667

Osmanl~~84

2.000

Avusturya 8

1.445

~talya 1
Bu devletlerin
buharl~lar~~ 26

15.049

Vke-Consul Blakeney, Prevesa, February 22, 878 s. 886.
Vice-Consul Blakeney, Prevesa, March 1, 1884, s. 577 daha önce Major Stuart, a.g.k.
Janina, May 10 1865, s. 462.
5
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ithalat miktar~~ise 29.750 £ 'a ula~m~~t~r. 16 y~l sonra 1880'de Preveze Liman~'ndan yap~ lan ihracat 104.903 £'a ve limana (daha do~rusu iskele) yap~lan ithalat 234.025 £ 'a ula~t~~7 . Ayn~~y~l Preveze Liman~'na u~rayan gemi say~s~~
~öyledir 8.
buharh

yelkenli

Avusturya

60

5

Britanya

2
3.252

Yunanistan

17

~talya

1.108

Osmanl~~
Yekün

62

4.382

Preveze henüz küçük bir limanken, geli~me ~ans~ n~~ 1881'de
Arta(Narda)'n~ n Yunanistan taraf~ ndan ilhak~ yla tamamen kaybetti. Bölgenin
esas liman ve ticaret merkezi Yunanistan'a geçince ~onya Adalar~~ile temas~~
da kayboldu ve bir s~ n~ r ~ehri oldu ve ticari faaliyet gerilemeye ba~lad~.
Preveze'de kayda de~er bir endüstri de yoktu. 1871'de Viskonsül (Britanya)
Barker, "Preveze küçük bir liman ~ehridir ve ticareti de önemsizdir. ithalat,
ihracat~n üç misli miktardad~ r; Bu hal t~pk~~Avrupa'ya her zaman borçlu olan
ülkelerin genel yap~s~ na uygundur ve Türkiye'de hükümet yerli sanayii te~vik
etmemektedir" diyordu. Fakat raporuna ilave etti~i husus gerçekten ilginçtir.
"Preveze'de ölüm oran~~ dü~üktür, kronik hastal~ klar ve salg~nlar bu bölgede
görülmez" diyorg.
Preveze endüstrisi bir kaç küçük atölyeden ibaretti ki, yerel zirai ~nahsulât~~i~ liyordu. (ek 1 deki liste). 1880'lerde 24 zeytin presi, 5 un de~irmeni, ve
üç sabun fabrikas~~vard~. Vergi kay~ tlar~ na göre 104.000 zeytina~ac~~ve 5.000
meyve a~ac~~vard~ . 1894'te temel ihraç ürünleri bu~day, arpa, bal~ k, tütün ve
sabundan ibaretti. Fakat konsül (Britanya) Stuart'~n da belirtti~i gibi; "bu ülkede ne makineler, ne de tekerlekli araba i~~arac~~olarak kullan~l~ r. Öküz saban için ve ula~~mda da yük beygiri kullan~l~ r. Her ikisi de hem nitelik, hem
Pan. Accounts and papers (Great Britain) Consul Stuart 1863-64; vol. 70, s. 108-111.
Blakeney, Prevesa, February 19, 881 Part IV-London 1881 s. 579.
9 Vice-Consul Barker, Prevesa, January 28, 1872. s. 1355'de ölüm oran~~olarak 43/2000.
rakam~n' verir.
7

8 Vice-Consul
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de miktar olarak dü~üktiir. ~onya Adalar~'ndaki Britanya himayesi s~ ras~ nda;
çiftçiler buradaki komiserlik müteahhitlerinin buldu~u hayvan tüccarlan
arac~ l~~~~ile Eflak öküzleri denen cinsten ediniyorlard~ . Art~ k bunu yapam~ yorlar. Epir (Yanya) bölgesinde art~ k Eflak öküzüne rastlanm~yor. ~imdi bütün çift siirme i~i yerel öküz cinsleriyle yap~ l~yor, bunlar da ufak aciz ve kuvvetsizdir. Fakat bu cins bile dejenere oluyor" "). Konsül Stuarem verdi~i bilgiye göre; bundan daha beteri K~ r~ m Sava~~~s~ ras~ nda askeri ihtiyaç için binlerce at bölgeden al~ nm~~. Bu noksan bir daha telifi edilememi~~ve her y~ l
yerli cins gözle görülen ölçüde yozla~~yormu~.
Konsül Blakeney'in 1883 y~ l~~ için verdi~i listedeki zirai ürün çe~itlerinin
miktar ve de~eri yakla~~ k olarak ~öyledir; "
miktar

de~eri (÷)

20.000

4.181

arpa

15.000

4.163

yulaf

19.800

1.080

yün

20.000

1.090

120.000

5.454

bu~day

(kilo)

bal~ k

(okkas~ )

peynir

(tulumba-okka)

31.000

1.536

tütün

okka

15.000

2.045

tereya~~~

okka

3.000

272

sabun

okka

100.000

3.181

deri-koyun ve keçi

(parça)

40.000

2.909

Ayn~~ y~l Blakeney halen baz~~ haydut çetelerinin varl~~~ ndan söz ediyor.
Fakat bu gibi olaylar daha çok Yal~ ya viliyetinin tenha kö~elerinde yo~unla~m~~t~ r ve Preveze'nin milletleraras~~ ticareti bu olaylardan etkilenmemektedir. Mamafih 1882 y~ l~ nda 1872-78 Rus-Türk harbi ve Ana'n~ n Yunanistan'a
geçi~i dolay~s~ yla iktisadi boy~~ ttaki gerilemeden söz etmektedir; "Ana'n~ n
Yunanistan'a verilmesi Preveze ve Salabora Liman~ 'n~ n faaliyetlerinde bir geParliamentary Accounts and Papers (Reports by Consul Stuart, on the present satete of
Epirus) Janina April 24, 1871. s. 816.
a.g.k. Blakenev Prevesa, March 1, 1884, s.577.
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rilemeye ve zaafa neden oldu; fakat bereketli Arta (Narda) ovas~~halen Türkiye'dedir, bu nedenle sadece d~~~ülkelerden Arta Liman~'na yap~lan ithalat
art~ k Preveze'den geçmemektedir" diyor. 1877-78 sava~~ ndan beri bir çok
mamullerin fiyat~~% 50 artt~, diye ekliyor: (Prevesa, ~ubat 16, 1882- s. 1161).
~ehirde onbir Rum kilisesi, bir adet Roma-Katolik kilisesi, iki cami (Ali
Pa~a ve Ahmet A~a Dino) iki türbe gibi dini yap~lar vard~. (Ek de 1871 y~l~~
itibariyle ~ehirdeki binalar~n dökümüne bak~n~z). Sancak merkez ~ehrinin
bu kozmopolit kompozisyonu dolay~s~yla; Preveze sanca~~~Meclis-i idaresi de;
ruhani reislerle birlikte iki Müslüman, iki gayrimüslim seçilmi~~üyeden olu~an rengarenk bir meclisti.
Tanzimat dönemi boyunca Osmanl~~ yöneticileri ve bu meyanda Preveze
mutasarnflar~~bölgeyi kallund~ rmak için bina ve altyap~~ in~asma heveskar
memurlard~. Vak~ a Tuna vilayeti vali ve mutasarnflan Mora bölgesi yöneticileriyle k~yaslanmayacak derecede ba~ar~l~yd~ lar ama; bölgenin Yunanistan'a
geçmesinden sonra Osmanl~~ Moras~ , Bat~~ Anadolu ve Tuna vilâyeti(Bulgaristan) daki geli~me ve in~aatm aksine burada bir duraklama ba~lad~. Preveze örne~inde; mutasamflann sancaklann~~geli~tirmek ve baz~~ reformlan yürütmek için uzun zamana ihtiyaçlar~~oldu~u, ama aksine bu mevkide çok kalamad~klar~~görülmektedir. Bu s~k s~k görülen de~i~tirmeler idarecilere politikalar~n~~yürütme ve hizmetin devamill~~~n~~ sa~lama imkan~~
vermedi. Vilayet-i Yanya salnamesi (1311 Hicri-1894 M) 1864'ten itibaren bu
mutasarnflann bir listesini veriyor 12. 1864 vilayet nizannamesinin yürürlü~e
girmesinden sonra tayin edilen ilk mutasarnf Hasan ~evki Pa~ad~r. (1 Mart
1864) onu Selim Pa~a ve sonra Re~it Pa~a ve Timur Edhem Pa~a izlemi~tir.
~zzeddin Sir Pa~a ve iki kere göreve tayin edilen Fikri Efendiler bu grubu izlerler. Fikri efendinin tercüme-i halini bulamad~k. En uzun o mutasarnfl~k
yapm~~t~r. Sonra Selahattin Bey, Kaz~ m Bey, Abdürrefihi Efendi ve Hadi
Ahmet ve Ferid Pa~alarda görevde bulundu. Böylece 30 y~ll~k süre içinde onbir mutasarr~f de~i~mi~tir. Bölgede Osmanl~~yöneticisinin görev teminat~n'
yok eden olaylar say~s~zd~r. Mesela Yar~ya valisi Ahmet Eyiib Pa~a 1889 da (19
Ramazan 1306-19 May~ s 1889) Preveze'de bulundu~u s~rada ~talya konsolosuna iade-i ziyarette bulunmad~~~~için buna zorland~~~~ve istifa mecburiyetinde kald~~~~anla~~l~yor, (Ba~b Ar~. Daire-i Sadaret evralu 47/33 19 Ramazan
1306)
12
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Öyle görünüyor ki, ahalinin önemli bir k~sm~~ bölgenin Yunanistan'a
ba~lanmas~na ~iddetle kar~~yd~. (özellikle bölgedeki Arnavutlar) Yerel e~raf
Saray~~ve hükümeti; e~er Preveze, Narda (Arta) ve Yanya Yunanistan'a verilirse ayaklanma ve silahl~~ müdahale etme konusunda uyarm~~lard~ . ~ubat
1881'de (1298 H) Hellenlerin kral~~(Yunanistan Kral~ ) Preveze ve Narda'y~~
ziyaret edince; yerli Müslümanlar~n protestolar~~ayyuka ç~kt~ 13. Müslümanlar~ n bu konudaki hassasiyetini gösteren benzer bir olay da; o s~ ra müstakil
olan Cezayir-i Saba Cumhuriyeti (Adriyatik'te ~onya Adalar~ ) generalinin
Preveze ve Parga'y~~ziyareti s~ ras~ nda ya~anm~~, yerli Müslümanlar~n protestosu ve k~~k~ rt~lmalann~~önlemek için bu gibi ziyaretler dikkatle izlenmi~, teyakkuza geçilmi~tir". Daha önce Mart 1879'da Y~ld~z Saray~'na çektikleri telgraflarda, yerli Arnavutlar; Preveze Narda (Arta) ve Yanya'n~ n Yunanistan'a
verilmesinin bölgede Arnavutlar için facia yarataca~~ n~~ bildirdiler '5.
Görünü~te Arnavut milliyetçili~i bölge Arnavutlan aras~ nda güçlüydü ve yükseliyordu. Bu nedenle, Preveze'ye Abdul Bey ve yanda~lan taraf~ndan yürütülen hareket ve k~~k~ rtmalan yat~~t~ rmak için Ergin (Argiri) den yeni bir mutasarr~f tayin edilmi~ti 16 . Bu y~llarda Arnavut unsurun adamak~ll~~ huzursuz ve
tela~h oldu~u anla~~l~yor.
Gerçi vilayet gazetesi "Yanya"n~n bu y~llardaki niishalar~~ da taran~ nca
mevcut sosyo ekonomik de~i~iklikler gözlenebiliyor; arazi ve emlak haciz ve
iflas dolay~s~yla s~ k s~k sat~~a ç~kmaktad~ r. Ba~bakanl~ k Osmanl~~ ar~ivlerindeki
baz~~vesika serileri de bu gözlemleri destelder17. Bununla beraber halen vilayetin varidat~~ içinde a~ar, a~nam ve canavar (koyun ve büyük ba~~hayvan
resmi) gibi kalemlerin büyüklü~ü; bölgede zirai ekonominin ve yap~ n~n elin
hakim oldu~unu gösterir (Ek II bütçe). Burada bir noktay~~ilave edelim;
Osmanl~~ ~daresi milli unsurlara e~ilme konusunda biraz geç kalm~~t~ r. Yanya
vilayetinde (Rumeli Müfetti~li~i) ancak 30 Temmuz 1903 tarihli bir raporda,
bölgede (Yunanistan s~n~ r) mebzul miktarda Vlah (Eflakl~ ) oldu~u (say~~verilmeden) bildiriliyor ve bu kavim Profesör Pericles Curica'n~ n kaleme ald~~~~
bir Frans~zca rapor ile tan~t~l~ yor (B.D.A, TFR-L-YN: 5/493/1); Bugünkü bölgede modern Yunan idaresinin gizledi~i ve hakk~nda say~ m rakam~~ vermedi~i bir kavimdir bu.
145-15-2-1297 H (1880)
BA-Irade-Hariciye NT: 4118, 29 CA 1268 H (1851-52)
15 BA-Y~ld~z-16 q/2 (15-11-1297 (19 Ekim 1880).
16 BA-Y~ld~z-160/72 -25 Receb 1298 H (23 Haziran 1881)
17 SA-Y~ld~z-it ns: 25-5-129 NT: 161-26 Yanya 1873 y~h kolleksiyonlan
13 BA-Y~ld~z-Hususi-165,
14
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ER I
Report by Vice-Consul Barker on the Trade of Prevesa for the year 1871,
(Prevesa January 22 1872) Parliamenta~y accounts and papers, p. 1355-56.

Habitations, houses and huts
Shops

1.163
283 (total)

Drapers

14

Cooking-shops

7

Butchers

6

Fishmongers

5

Cofee-shops

9

Greengrocers

7

Ship-chandlers and grocers
Stores

235
88

Caravanserailles

6

Flour-mills

5

Military hospitals

2

Soap manufactories

3

(about 127.000 lbs. of this article is fabricated during the year)
Oil-presses, wood-screw pressure

21

(the approximate value or cost of one press is 220 £
Schools
(two for males, two for females, 3 being public schools supported
by private contributions)
Court of Justice (building)
Govermaent Civil offices
(building where the Police-station is held, 42 men engaged for police service in town.)
Metropolitan house (piskopos evi)
Churches (Greek orthodox)

1
10

Cathedral (ditto)

1

Chapel (Roman-Catholic)

1
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Mosques (Mohametan)

2

Mahometan Monasteries (tekke)

2

Vapour bath

1

Ouarantine office

1

Building 7 persons employed)
Forts (Usual garrison, Artillery 260, Infantry 680 men)
Drinking Fountains (turkish çe~me)

5

2 Harbours (one inner harbour, where the Venetians had their Arsenal)

Belleten C. LX11, 10
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Ek II

Preveze Sancat~~nüfusu 1893 y~l~~
Salname-i Villyet-i Yaz~ya (H 1311) s. 37
zekür
Inas
Preveze Sancak'
hane: 2306
5556
4504
Loros sanca~~~
hane: 2780
6137
6507
Marguliç sanca~~~
hane: 5224
12546
11379

Yekün
10060
12644
23955

Preveze Sancait~~1894 y~l~~mali durum
ayn~~kaynak s. 310-11)
Vaddat
Osmanh kurusu
Emlak temettü
732.344
bedel-i askeri
666.118
A~ar
1.948.376
A~nam ve canavar (koyun ve büyükba~~hay- 1.172.4591
van
varidat-~~saire
782.355
Masarifat
(Osmanh kuru~u)
dini mahkemeler ve ilmiyye s~n~fi maa~~~ser56.544
'iyye
Dah'iliyye
280.960
Adliyye
163.324
Maliye
210.704
Maa~at-~~zatiyye
22.602
Zabtiyye
26.122

