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Balkanlar, basit bir tarifle Adriyatik’le Karadeniz arasındaki bölgeye verilen isimdir. Adı geçen
bölge içinde bugün 12 devlet bulunmaktadır. Romanya ve Moldova bazen Balkan ülkeleri
arasında sayılmakta, bazen de tanım dışında bırakılmaktadır. Tabii Slovenya da yapısı itibariyle
birçok kereler Balkanlar’dan daha çok Almanya ve Avusturya’ ya yakın bir bölge olarak
tanımlanmaktadır.
Fakat biz tarihten günümüze gelen daha derin bir çizgiden bakarsak bu 12 ülkeyi de Balkanlar
olarak niteleyebiliriz. Osmanlılar bu bölgeye Avrupa-i Osmani veya Rumeli-i Şahane
demekteydiler.
Osmanlılar sonrası kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti döneminde Balkanlar ve Rumeli belli bir
döneme kadar tarihteki önemine uygun tarzda bir ilgi göremedi. Fakat özellikle son dönemlerde
Türkiye’nin kendi gönül coğrafyası ile irtibat kurması süreci ile birlikte Balkanlar veya başka bir
deyimle Rumeli yeniden ilgi odağımız haline geldi.
Bugün bu ilginin sadece tarihi bağların ötesinde daha anlamlı ilşikiler kurulabilecek bir coğrafya
olduğu hususunda hemen herkes fikir birliği etmiş durumda
Dünya Bülteni ve Dünya Bizim haber ve kültür sitelerimizde bizler de Balkan coğrafyası ve
oralarda yaşayan kardeşlerimizle imkanlarımız ölçüsünde ilgilenmeye çalışıyoruz.
Bu çerçevede haberlerin ötesinde çok sayıda makale, analiz ve röportaj sitelerimizde yer alıyor.
Sitelerde yer alan bu yazıları belli başlıklar altında topluca sunmanın ilgilenenler için daha
faydalı olacağını düşünerek bir çalışma yaptık
Bu dosyada daha çok Balkan şehirleri ile ilgili yayınlanmış yazıları ve bölgedeki çeşitli
kavimlerle ilgili analizleri bir araya getirmeye çalıştık.
Bu dosya dışında başka başlıklar altındaki diğer dosyaları da inşallah hazırlandıkça istifadenize
sunacağız
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Banja Luka Neyimiz Olur?

Bosna Hersek'in ikinci en büyük kenti Banja Luka'nın tarihi hakkındaki detaylı bilgileri
incelediğimizde, Osmanlı Rumelisine duyduğumuz özlemin devam ederken geride kalan
mazi hepimizi hüzünlendiriyor.
Dr. Mehmet Ali Debre
Bosna Hersek'in ikinci en büyük kenti Banja Luka. Ayni zamanda Bosna Hersek'teki Sırp
Cumhuriyeti'nin başkenti.
Banja Luka şehri Saraybosna'dan yaklaşık 60 sene sonra feth olunmuş (1527-1528). Macar ve
Alman topraklarına açılan bir kapı olan Banja Luka’nın alınması için Osmanlı ordusu ciddi
gayret sarf etmiş. Aslında Saraybosna'ya yaklaşık 250 Kilometre uzaklıkta olan bu şehrin 60
sene boyunca alınamaması gerek zorlu coğrafi koşulların gerek de Osmanlı Devleti'nin askeri
kapasitesinin birer göstergesi olabilir.
Fetihten sonra şehir İslamlaşma surecine girmiş ve yaklaşık 50 sene içinde şehir merkezinin
çoğunluğunu Müslümanlar oluşturur hale gelmiş. 1580'den sonra Osmanlı'nın sancak başkenti
olmuş. Mehmet Paşa'nın yakın akrabası Sokullu Ferhat Paşa (Ferhat Sokolovic) bu şehirde
Osmanlı Hükümetini temsilen bulunmuş. Şehrin merkezine inşa edilen Camiiye (Ferhadiye
Camii) kendisinin ismi verilmiş. Yine donemin ilim adamlarından Gelibolulu Mustafa Ali'nin
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Zubdetu't-Tevarih'i burada yazdığı rivayet edilmektedir. (Savaş zamanı yıkılan Ferhadiye
Camii’nin 2 sene önce TİKA tarafından onarımı tamamlandı ve tekrar hizmete girdi)
Banja Luka hakkında detaylı bilgileri Evliya Çelebi seyahatnamesinden de bulabiliyoruz. Evliya
Çelebi Banja Luka'da yaklaşık 45 camii olduğunu not etmektedir. Evliya Çelebi'nin ziyaretinden
kısa sure sonra Banja Luka'nın tarihi değişmeye başlamıştır. 1699'daki Karlofça Anlaşmasından
sonra sınır konumunda kalan Banja Luka zor dönemler geçirmiştir. 18.Yuzyılda Belgrad birkaç
kez el değiştirmiş ancak Banja Luka hep Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. Bu yüzyıl boyunca
çeşitli defalar Avusturya-Macaristan ordusu tarafından istila edilmiştir.
1876 Berlin Anlaşmasıyla Banja Luka da fiilen Osmanlı kontrolünden çıkmış ve AvusturyaMacaristan himayesine girmiş. Bu tarihten itibaren bölgedeki Müslüman ahali sürekli olarak göç
vermiş. Yine de Banja Luka içinde ve çevresindeki Müslüman toplum sınır bölgesinde
yaşamalarına rağmen tamamen yok olmamıştır. Hatta 20.Yüzyıl Bosna Reisu’l-Ulemalarından
İbrahim Maglajlic Banja Luka doğumlu olup İstanbul'da eğitim almıştır.
Yugoslavya döneminde çok kültürlü yapısını koruyan Banja Luka nufusunun yaklaşık yüzde
50'sı Ortodoks, yüzde 20'i Müslüman, yüzde 20'i de Katolik olarak kaydediliyordu. Ancak
1992'de Bosnalı Sırpların başlattığı saldırılar neticesinde bölgedeki Muslumanlar tekrar göç
etmek zorunda kalmışlardır. Bu bölgeye yakın özellikle Omraska kampında Müslümanlara karşı
uygulanan zülüm ve işkenceler resmi kayıtlara tüm detayları ile girmiştir. Ancak Doğu
Bosna'daki durumun aksine Banja Luka ve civarındaki Müslüman Boşnak nüfus yok olmamıştır.
Bugün itibariyle Banja Luka'da yaklaşık 15-20.000 Müslüman’ın yaşadığı kaydedilmektedir.
Ancak bu nüfusun bir kısmının başka yerlerde yaşadığı bilinmektedir. Ortodoks nufus ise
Bosna'nın diğer bölgelerinden gelen göç ile ciddi sayıda artmıştır. Özellikle Saraybosna'dan
ayrılan Sırplar Banja Luka'ya yerleşmiş ve burada yeni bir hayat kurmuşlardır. Sırp
Cumhuriyeti'nin de facto olarak başkent ilan ettiği Banja Luka'nın aldığı ciddi yatırımlar ile
Saraybosna'dan sonra ülkenin en gelişmiş şehri olduğunu söylemek mümkündür.
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Osmanlı Rumeli’sine duyduğumuz özlem devam ederken geride kalan mazi hepimizi
hüzünlendiriyor.
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Foça Neyimiz Olur?

Bosna Hersek'teki Foça şehri Osmanlı hâkimiyetinde bir ticaret ve ilim merkezi iken
bugün şehirde Müslümanlara rastlamak adeta imkansız hale gelmiştir
Dr. Mehmet Ali Debre
Foça bir çoğumuz için İzmir’in bir ilçesidir. Ancak Osmanlı dönemi sınırlarında Foça adında bir
yerleşim yeri daha vardır. Bugun Bosna Hersek topraklarında kalan Foça şehri. Romanlara konu
olan meşhur Drina nehrinin kıyısındaki bu şehrin hüzünlü tarihinde katledilen binlerce
Müslüman vardır.
Foça şehri neredeyse Saraybosna ile aynı tarihte feth olunmuştur. Kayıtlara gore ilk Osmanlı
orduları Kosova savaşından kısa süre sonra bölgeye ulaşmıştır. 1430’larda ciddi akınlar başlar.
Ancak Foça’nın tamamen fethedilmesi 1460’ları bulur.
Drina nehrini geçen Fatih Sultan Mehmet ve Gazi İsa (Isakovic ) Bey Foça’yı da kontrol altına
alırlar. İlk ismini Hodca olduğuna dair rivayetler olsa da Osmanlı döneminde Foça olarak
isimlendirilmiştir. Yaklaşık 100 senelik zaman zarfında şehir nüfusunun çoğunluğu
İslamlaşmıştır.
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Osmanlı kısa zamanda Foça’ya yatırımlarını arttırır ve Hersek Sancağı’nın merkezi haline getirir.
Dubrovnik’ten gelen ticari ürünler Foça üzerinden içeri bölgelere aktarılmıştır. Drina nehrinin
kıyısında olması şehre avantaj sağlamıştır. Ticaret’in yoğun olduğu şehirde Yahudi nufus yer
almıştır. Evliya Çelebi’nin kayıtlarına göre Foça’da Yahudiler de yaşamaktadır. Osmanlı
yönetimindeki Foça 300 sene boyunca ticari ve ilmi merkez olarak kalır. Şehirde birçok alim
yetişir ve Osmanlı topraklarının farklı bölgelerinde hizmet eder.
Osmanlı’nın Berlin Kongresi sonrası bölgeden çekilmesi ile Foça’nın kaderi değişir. 1918’e
gelendiğinde şehirde 18 camii olduğu kaydedilmektedir. 1.Dünya Savaşından sonra kurulan Sırp
ve Hırvat Krallığı topraklarında kalan Foça’da nüfusun onemli bölümünü Müslümanlar
oluşturmuştur. Şehir’deki Boşnak nufus 1939’da başlayan II.Dunya Savaşı esnasında ise Sırp
Çetniklerin saldırılarına maruz kalır. 1939-1945 arasında 2000’den fazla Müslüman’ın bu
saldırılarda katledildiği kaydedilmiştir. Buradaki Müslüman nufusun çoğu şehirde yaşarken
Ortodoks Sırp nufus köylerde yerleşmiştir. Meşhur Sırp General Draza Mihajlovic liderliğindeki
Çetniklerin silahlandırdığı Ortodoks milislerin yaptığı bu katliam tarihe geçer.
Tito iktidarı döneminde Foça yeniden canlanır. Şehrin nufusu artar ve Bosna Hersek
ulemasından birçok isim Foça’da görev yapar. 1992’deki Sırp saldırılarından önce şehir
nufusunun yüzde 50’den fazlasının Müslüman olduğu kayda geçmiştir. 1990 senesinde Alija
Izzetbegovic önderliğindeki SDA Partisi Foça’da büyük bir miting yapar. Bu mitingde Foça’da
yaşanan katliamların bir daha yaşanmayacağı mesajı verilir.
Ne yazık ki bu mitingden sadece 2 sene sonra Foça Sırp Çetniklerin saldırısına maruz kalır.
Boşnaklar bu saldıralara karşı hazırlıksız yakalanmıştır ve tarih akılalmaz bir şekilde tekerrür
eder. Foça, Sırp kuvvetlerinin ilk saldırdığı ve direnişle karşılaşmadığı noktalardan biri olmuştur.
Kısa bir zamanda 5000’e yakın Müslüman öldürülür veya sürgune maruz kalır. Drina nehrinde
kıyısında yine bir katliam yaşanmıştır. Dayton anlaşması imzalandığında Foça’da neredeyse hiç
Müslüman kalmamıştır.
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Sırp milliyetçilerin kalesi olarak kullanılan Foça, uzun bir süre savaş suçlularının saklandığı
şehir olarak anılmıştır. Dağlık bir arazide olması ve çevre ile kısıtlı iletişimi sayesinde kaçaklar
için ideal bir yerdir. Sırplar o kadar ileri gider ki şehrin ismi Sırbinje olarak değiştirilir. Sonraki
yıllarda bu karar iptal edilir.
Bugün itibariyle resmi kayıtlarda nufusun yüzde 10’u Müslüman olarak gözükse de Foça
şehrinde hemen hemen hiç Müslüman yaşamamaktadır. Açık olan 2 camii vardır. Türkiye’nin
desteğiyle savaş zamanı yıkılan Alaca Camiinin yeniden inşaası devam etmektedir. Geride kalan
Müslüman nufus ise sadece varlığını devam ettirme mücadelesi vermektedir.
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Mostar Neyimiz Olur?

Adına kitaplar ve şiirler yazılan, dergiler çıkarılan büyülü şehir Mostar’daki asıl soru
işareti şehrin siyasi gündeminden ziyade bozulan İslami kimliğidir.
Dr. Mehmet Ali Debre
Türkiye’den gelen ziyaretçilerin adeta uğrak yeri Mostar, adına kitaplar ve şiirler yazılan,
dergiler çıkarılan büyülü bir şehir. Mostar Köprüsünün ihtişamlı görüntüsü, 16.yüzyıldan kalma
sokakları ve şehrin içinden akıp giden Naretna nehrinin manzarası ile insanı kendine hayran
bırakan eski Osmanlı kasabası.
Peki Mostar’da herşey gerçekten bu kadar toz pembe mi?
1468’de Osmanlı kontrolüne giren Mostar şehri Hersek bölgesinin merkezidir. Önceden
Dubrovnik Prensliğine bağlı bu şehir neredeyse Saraybosna ile aynı zamanda Osmanlı toprağı
olmuştur. Osmanlı tarafından yeniden imar edilen şehrin özellikle eski çarşısı halen
yaşamaktadır. Hızla İslamlaşan şehrin nüfusu yaklaşık 100 sene içinde ağırlıklı olarak
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Müslümanlar tarafından teşekkül etmiştir. Mostar aynı zamanda dönemin merkez kadılığı olan
Foça kadılığına bağlıdır (Bkz: Foça Neyimiz Olur?)
Şehre kimliğini veren meşhur köprü Mostar Köprüsü 1566 senesinde inşa edilmiştir. Şehirdeki
en önemli eğitim kurumu olan Karagözbey Medresesi de 1558 senesinde tamamlanmıştır. Yani
şehir Osmanlı kontrolüne girdikten yaklaşık 90 sene sonra ilk büyük medrese yapılmıştır. Bu
durumda İslamlaşmanın nasıl cereyan ettiğine bir işaret olabilir.
Bölgenin arazisi biraz zorludur. 1520’lerde inşaa edilen Balagay Tekkesi’nin konumu buna bir
örnektir. Yine hemen yanı başındaki Poçitel ve Stolac sehirleri Hersek-Neretva bölgesinin
karakterini gösterir. Bu zorlu arazilerde at üstünde İslam’ı yaymaya çalışmak kolay olmasa
gerektir.
Evliya Çelebi’nin seyahatnamesine göre Mostar’da 45 cami vardır. Daha sonraki kayıtlar da bu
rakama yakın bilgi verir. Yani 17. Yüzyılda şehirdeki Müslüman nufus iyice baskın hale
gelmiştir. Mostar’ın enteresan bir yönü 1876’da Osmanlı kontrolü sona erdiğinde en çok direnç
gösteren şehir olmasıdır. Mostar’da Saraybosna’dan bile daha çok nümayiş yaşanmıştır. Kültürel
otonomi taraftarlarının merkezi olan Mostar’da yaşayan Müftü Ali Fehmi Cabic açıkça
Osmanlı taraftarı olduğunu ilan etmiştir. Avusturya-Macaristan yönetimi ile 20 seneye yakın bir
kriz yaşanmıştır ve bir İstanbul ziyareti esnasında Ali Fehmi Cabic’in Bosna’ya girişi yasaklanır.
Mostar Müftüsü Ali Fehmi Cabic 1900’den vefatı 1918’e kadar olan süreyi İstanbul ve
Sakarya’da geçirmek zorunda kalır. Erken Cumhuriyet dönemi profesorlerinden Ekrem
Akurgal, Ali Fehmi Cabic’in yeğenidir.
Yani Mostar belki de Osmanlı’ya en sadakatli şehirdir demek yanlış olmaz.
Peki 1918’den sonra neler olur? Öncelikle şehir üzerindeki Hırvat etkisi giderek
artmaktadır. Aslında bu sayede şehirdeki Müslümanlar II.Dünya Savaşı esnasında biraz da olsun
Sırpların katliamlarından korunmuş olurlar. Tito yönetimi zamanında Mostar önemli bir kültür
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ve ticaret merkezi olmaya devam eder. Yapılan nufus sayımlarına göre şehrin yüzde 45’i
Müslüman, yüzde 45’i Hırvat yüzde 10’u da Sırp olarak kaydedilir.
Ancak 1992’de başlayan savaş esnasında şehre yoğun bir Hırvat taarruzu gerçekleşir ve
bilindiği üzere Mostar köprüsü Hırvat toplarıyla yıkılır. Şehir fiilen ikiye ayrılmıştır. Hırvat
nüfus şehrin bir yakasında, Müslüman nüfus ise daha ziyade eski şehir tarafında kalır. Fiiliyata
yaşanan bu ayrışma Müslüman ve Hırvat orduları birleşse de devam eder. Savaş sonrası çizilen
haritada Mostar Hırvatlar için özel bir öneme sahip olmuştur. Aslında giderek azalan Hırvat
nüfusuna rağmen adeta Hırvatların Bosna üzerindeki tek iddiası Mostar olmuştur. Nitekim halen
şehirde seçimler yapılamamaktadır. Müslümanlar ile Hırvatlar şehri kimin yöneteceği konusunda
karar verememektedirler.
Bugün itibariyle Mostar’daki asıl soru işareti Hırvatların siyasi gündeminden ziyade
şehrin bozulan İslami kimliğidir. Şehir bugün tamamıyla turizme dayalı bir hayatı benimsemiş,
genç nüfusu dışarıya kaçmaya meyyal, camiileri turizm materyali olarak gören bir anlayış ile
karşı karşıya. Camiilerde cemaat olmadığı gibi şehrin Müslüman toplumu da bu durumu
kanıksamış durumda. Bosna-Hersek’in genelindeki tablo Mostar özelinde daha da şiddetle
hissedilmekte. Batı kültürünün baskınlığı, turizm sektörünün getirdiği hayat tarzı ile Mostar
ticari ve kültürel kimliğini neredeyse tamamen kaybetmiş durumda. Öyle ki Balagay Tekkesi’nin
yanı başı bile içkili restoranlardan geçilmez bir halde. Gerekli çalışmalar yapılmazsa yakın
zamanda Mostar’ın siyasi statüsü de bu sosyal duruma uyumlu bir şekilde değişecektir.
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Vişegrad Neyimiz Olur?

Vişegrad Bosna Hersek'de bir dönem Osmanlı hakimiyetinde iken Müslümanların
çoğunlukta olduğu bir şehirdi. Bu gün ise şehirde hemen hemen Müslüman'a rastlamak
mümkün değil
Dr. Mehmet Ali Debre
Vişegrad Bosna Hersek’in doğusunda kalan güzel bir Osmanlı şehriydi. Şehrin ne zaman
Osmanlı kontrolüne geçtiğine dair rivayetler muhteliftir. Osmanlı akıncıları bölgeye 1400'lü
yılların başında ulaşmıştır. Ancak İstanbul ile Saraybosna’nın fetihleri arası bir zaman diliminde
feth olunduğu belirtilmektedir. Yani 1453 ile 1463 tarihleri arasında.
Osmanlı orduları tarafından feth edilen şehir zamanla İslamlaştı. Vişegrad’ı önemli kılan
hadiselerin başında meşhur Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa döneminde yapılan icraatlar
gelmektedir.
Sokullu Mehmed Paşa aslen Vişegrad’a yakın bir kasaba olan Rudo’da dunyaya gelmiştir.
Sadrazam olduktan sonra doğduğu şehir ile irtibatını kesmeyen Sokullu, Mimar Sinan’a burada
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bir köprü yapması için ricacı olur. O zamanlar Sokullu Mehmed Paşa’nın kardeşinin Ortodoks
bir papaz olduğu da rivayet edilmektedir. Bugün bizler için hayal edilemeyecek bir hadise.
300 sene boyunca Vişegrad bir Osmanlı şehri olarak mevcudiyetini muhafaza eder. 1878 sonrası
Osmanlı’nın bölgeden çekilmesi ile bugün Sancak olarak adlandırılan bölge ile sınır noktasında
kalır. Yani Sancak’a geçecek Müslümanlar için son durak Vişegrad’dır.
Vişegrad’ın da kaderi diğer şehirler gibi 20.Yuzyılın başında değişir. Osmanlı’nın çekilmesiyle
göçler yaşanır. Müslüman ahali yavaş yavaş Doğu’ya gider.
2.Dünya Savaşı esnasında Sancak bölgesindeki Müslümanlara karşı büyük katliamlar
yaşanmıştır. Benzer hadiseler Vişegrad’da da yaşanır. Özellikle köylerdeki Müslümanlar
katledilir. Koruyucuları yoktur. Hazırlıkları da olmamıştır. Bu hadiseler tarihi kayıtlarda teker
teker zikredilmiştir.
Çetniklerin lideri Draza Mihajlovic Vişegrad etrafında yakalanmıştır. Yani son olarak bu bölgede
saklanmıştır.
Tito zamanı Yugoslavya’sında Vişegrad Müslüman çoğunluğa sahip bir şehir olmuştur. Nüfusun
neredeyse yüzde 70’e yakını Müslüman olarak kaydedilmiştir. 1992’de Sırp saldırıları
başladığında ise neredeyse ilk hedef Vişegrad olmuştur. Benzeri az rastlanacak bir katliam
sistematik olarak gerçekleştirilir. Binlerce Müslüman’a her türlü işkence uygulanır.
Müslümanlar yine hazırlıksız yakalanmışlardır.
Savaş sona erdiğinde Vişegrad şehrindeki Müslümanlar etnik temizliğe maruz kalmıştır. Bugün
itibariyle Vişegrad’da yaşayan Müslüman neredeyse yoktur. Günümüzde çoğunluğun Iva
Andric’in romanları ile tanıdığı Drina nehri ve Drina köprüsünün tarihi Müslümanlar için acı ve
gözyaşıyla yoğrulmuştur.
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Bihaç Neyimiz Olur?

Osmanlı akıncılarının at sırtında fütuhat peşinde koştukları Bihaç bölgesini gezerken
oralarda yatan isimsiz kahramanlar için “Fatiha” okumayı ihmal etmemeli…
Dr. Mehmet Ali Debre
Bihaç Bosna’da yaşayanlar için bile ulaşılması güç bir yeri simgeler. Bosna Hersek’in kuzeybatı
sınırını oluşturan sınır bölgesidir. Bosna’ya uğrayan yabancı ziyaretçilerin çok azı Bihac’a
gidebilme imkanına sahip olmaktadır..
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Aslında Bihaç hem bugün hem de Osmanlı dönemi Bosna’sında çok önemli bir konuma sahiptir.
Yüzde 99’u Müslümanların oluşturduğu bir yer bölge olarak dört tarafı Hırvat ve Sırp
yerleşimleri ile çevrilidir. Una nehri çevresinde kurulu şehirler ve kasabalardan müteşekkil bir
alan olduğunu söylemek mümkündür.“Krajina” bölgesi olarak adlındırılan toprakların
merkezinde yer alır. “Krajina” hem Osmanlı-Avusturya Macaristan hem de Sırp-Hırvat ve
Boşnaklar arasındaki en şiddetli savaşların yaşandığı bölgedir.
Fatih Sultan Mehmet Han’ın Batı’da fethettiği son nokta olan Kamengrad 1462’de
Osmanlı toprağına katılmıştır. Ancak Kamengrad’dan Bihaç’a gidiş Osmanlılar için zor
olmuştur. Bihaç’ın fethine ancak 1590 senesinde muvaffak olabilmişlerdir. Fethi gerçekleştiren
kumandan aslen Bosna doğumlu olan Gazi Hasan (Telli Hasan) Paşa’dır (Hasan
Predojevic). Hasan Paşa aslen Ortodoks olarak dünyaya gelmiştir ve sonradan Müslüman
olmuştur. Doğum yeri Bihac’a 2 saat uzaklıktaki Sanski Most şehridir. Bir diğer rivayete göre
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de Hersekli bir ailenin soyundan gelmektedir. Osmanlı tarafından Bosna Beylerbeyi olarak
atanması “devlet aklına” işaret eder. O da Slav kökenli bir başka devlet adamı Sokullu
Mehmed Paşa gibi Balkanların fethi ve imarına çok önem vermiştir. Devrin bir başka önemli
Sadrazamı Arnavut kökenli Koca Sinan Paşa ile de beraber çalışmıştır. Telli Hasan Paşa
Osmanlı’yı Batı’daki en uç noktasına götürür. Hatta biraz da İstanbul’daki merkezi hükümeti
zorlar. Hırvatistan içlerine girer ve 1593’de Siska’ya (Siska) kadar yürür, ancak Sisak’da
karşısına çıkan Habsburg ordusu tarafından mağlup edilir. Bu mağlubiyet aslında merkezi
yönetim ile koordinasyon eksikliğinden kaynaklanır. Telli Hasan Paşa bu savaşta şehid olur,
kaynaklara göre kabrinin kesin yerin bilinmez ama Una nehri çevresindedir.
Siska savaşı Osmanlı’nın Batı Balkanlarda ulaştığı en son nokta olmuştur (Kayıtlara göre Siska
Osmanlı Devleti tarafından feth olunur, ancak çok kısa bir süre kontrol edilebilir. Ardından yine
Avusturyalılar alır). Bu tarihin ardında Bihaç Sancağı ihdas edilir. Osmanlı’nın Balkanlarda
hakimiyet kurduğu son sancaktır ve ardından Hırvat Krallığı ve Alman Habsburg İmparatorluğu
başlar. Bihaç bölgesinden sürekli olarak bugünkü Hırvat ve hatta Sloven topraklarına akınlar
düzenlenmiştir. Bu sebepten bölgede bilemeyeceğimiz kadar akıncının medfun olduğunu
söylemek yanlış olmaz. Maalesef bugün itibariyle Osmanlı akıncılarının vardığı yerleri ve
nerelerde medfun olduklarını tespit etmemiz mümkün gözükmemektedir.
Bihaç bölgesinde bir diğer önemli şehir Bosnaska Krupa’dır. Kara Mustafa Paşa tarafından
16.yüzyılda alınabilmiştir. Diğer uç tarafında Jayce vardır. Her iki şehir de ufak ve Müslümanlar
ile Sırp ve Hırvatların bir arada yaşadığı şehirlerdir. Yol boyunca şelaleler ve çam ormanları
bulunur. Ancak zorlu doğa koşulları ulaşımı ve ticareti zorlaştırmıştır. Bosnaska Krupa’dan
sonra Cazin bir başka önemli şehirdir çünkü bu şehir Ostrozac kalesine ve Cemaleddin
Çavuşeviç Medresesine ev sahipliği yapar. Ostorozac kalesi adeta Osmanlı’nın Avrupa’yı
tarassut ettiği bir uç noktasıdır. Dağların üst noktasına inşa edilmiş bu kalenin
tepesinden Krajina bölgesi izlenir. Cazin uzun yıllar boyunca Müslüman kimliğini korumuştur.
18

Bosna’nın 6 medresesinden biri olan Cazin’deki medrese ise 1867 senesinde kurulmuştur. Belki
Türk misafirlerin en az uğrayabildiği yer burasıdır.

Bihaç bölgesi 1592’den 1683’e kadar Osmanlı Devleti ile Avusturya Macaristan yönetimi
arasındaki mücadeleye sahne olur. İlginc bir şekilde gerek Osmanlı gerek de Avusturya
Macaristan yönetimi Bihac’ın sınır bölgelerine Sırp Ortodoks nüfusu iskan politikası takip eder
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(Bu sebepten Krajina bölgesinde ciddi bir Sırp nüfusu oluşmuştur ve bu durum Bosna Savaşı
esnasında çatışmaları tetikler). 1683’de Osmanlı ordusu Viyana’dan geri çekilmeye başlayınca
Bihaç üzerindeki baskı artar. Ancak yaklaşık 150 sene boyunca direnmeyi başarır. Bölgenin
İslamlaşması da bu açıdan ilgi çekicidir. Nufus tam olarak İslamlaşmaz ancak Osmanlı
mimarisinin derin izlerini taşımaktadır. Saat kulesi ve kiliseden Camii’ye
çevrilen Fethiye Camii şehrin içindeki iki sembolik yerdir.
Bihac bölgesi 1878’den sonra gittikçe artan Hırvat ve Avusturya-Macaristan etkisi altında kalır.
Bölgeden az da olsa göç yaşanır ancak daha önemlisi Katolik kültürel varlığı çok daha
belirginleşir, ancak Müslüman kimlik kaybolmaz. Merkezden yüzlerce kilometre uzakta
olmasına rağmen Müslüman kimliğini nasıl muhafaza ettikleri ise incelenmeye değer bir
meseledir.
YUGOSLAVYA DÖNEMİNDE BİHAC
Yugoslavya döneminde Bihac Hırvat kültür etkisinde kalmıştır. Daha ziyade Hırvatistan ile
ilişkileri gelişmiştir. Aslında Bihaç’dan Zagreb’e gitmek Saraybosna’ya gelmekten daha
kolaydır. Bu açıdan Bihaç’taki Müslümanlar merkezden uzak kalmışlardır.
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Bu durum bir açıdan avantaja dönüşmüştür. Müslümanlar kendi kimliklerini daha sıkı korumuş
ve bilinçleri gelişmiştir. Bir diğer enteresan durum ise Tito’nun Partizanlarının ilk toplandığı
yerin Bihaç olmasıdır. Bu toplantı 1942’de gerçekleşir. Yani Bihac’da kuvvetli bir Partizan
tabanı oluşmuştur.
1991’de Sırpların saldırısıyla başlayan savaşta Bihac’ta yaşananlar ibretliktir. Savaş ilk olarak
Hırvatistan sınırında yaşayan Krajina bölgesi Sırpları tarafından tetiklendi. Hem Osmanlı hem
de Habsburglar sınır bölgesine Sırpları yerleştirmişlerdi. Bunun bir sebebi de Sırpların savaşçı
oluşuydu. Ancak Yugoslavya dağılınca bölgedeki Sırplar 1991’de Krajina Sırp Otonom
Cumhuriyetini ilan ettiler. Bu devlet Bihaç ile Hırvatistan arasında yer alıyordu. Bölgedeki
Hırvat nufusun hepsi kaçmak zorunda kaldı. Bihaç ise Sırp saldırılarına maruz kalmaya başladı.
Sırpların Bosna-Hersek’teki saldırılarının başlamasından sonra Bihaç bölgesi içeriden de taaruza
maruz kaldı. Hem Banja Luka hem de Sanski Most tarafından şiddetli Sırp saldırıları oluyordu.
Bihaç’daki Müslümanlar kendilerini Hırvatistan ve Bosna tarafından gelen Sırp saldırılarına
karşı korumayı başarıyordu ancak fiilen kuşatma altındaydılar. Bu esnada bir başka kötü tecrübe
yaşandı. Fikret Abdic komutasındaki Boşnak güçleri Alija Izzetbegovic’e isyan ettiler ve
Sırplarla beraber savaşmaya başladılar. Hatta Fikret Abdic kendi Bihac Otonom
Yönetimini kurduğunu iddia etti.
Fikret Abdic’in bu ihanetine rağmen Bihaç’taki direniş kırılamadı. Bihaç kuşatması belki de
Bosna’daki savaş müddetince devam eden en şiddetli kuşatmaydı ve Sırp güçleri birkaç defa
şehri ele geçirmeye çok yaklaşmışlardır. Hatta Bihac’lılara teslim olmayı önermişlerdi. Ancak bu
teklifler Bihaçlılar tarafından reddedildi. Belki de bu sayede Bihaç’da büyük bir etnik
temizlik önlenmiş oldu.
Bihaç’ın ve hatta Bosna’daki savaşın kaderi 1995 senesinde yaşanan Yıldırım Operasyonu ile
belli oldu. Srebrenica katliamından çok kısa süre sonra Ağustos 1995’de Krajina bölgesinde
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Hırvat ve Boşnak güçler koordineli bir operasyon başlattılar. Hırvatistan tarafında kalan Sırp
askerleri ve yerleşimcileri bu taaruza dayanamadı ve bölgeden tamamen çekilmek zorunda kaldı.
Bu şekilde hem Sırp güçlerin Hırvatistan’daki varlığı son buluyor hem de Bihaç kuşatması da
kuzey tarafından kırılmış oluyordu. Bu operasyonu Boşnaklar tarafında General Atıf
Dudakovic yönetti. Operasyon neticesinde Bosnalı Sırplar’da iç karışıklık başladı;
Karazdic Ratko Mladic’i görevden aldı ve kendisi onun yerine geçmeye çalıştı. Ancak Mladiç
bu emri kabul etmeyip Karadzic’e baş kaldırdı. Zaten hadiseden 1 ay sonra Dayton Barış
Anlaşması imzalandı.
Savaş sonrası Hırvatistan’a kaçan Fikret Abdiç ise orada da fazla tutunamadı ve Bosna’ya iade
edildi. Ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı, sonra ise salıverildi. İlginç olan durum ise zengin
bir iş adamı olan ve bölge kaynaklarını iyi organize eden Abdic’in 2016 senesinde Velika
Kladusa’nın belediye başkanı olarak seçilmesiydi. Savaşta yerle bir olan bu kentte çok sevilen
Abdic şu anda Bosna-Hersek’te seçilmiş bir Belediye Başkanı olarak görev yapmaya devam
etmekte.
SAVAŞ SONRASI BİHAÇ
Savaş sonrası Bihaç ve Krajina bölgesi kendini toparlamaya çalıştı ancak Saraybosna’ya olan
uzaklığı önemli bir mesele olarak kalmaya devam etti. Bugün itibariyle Bihaç bölgesindeki
Müslümanlar’ın birçoğu Avusturya, Hırvatistan veya Slovenya’da çalışmayı tercih ediyorlar.
Ciddi bir göç dalgası halen devam ediyor. Krajina bölgesindeki arabaların neredeyse yarısı
Avusturya, Hırvatistan ve Slovenya plakalı. Bu durum bölge ekonomisi açısından ciddi bir gelir
sağlasa da kültürel açıdan Avrupa ile daha çok yakınlaşmayı beraberinde getiriyor. Bölgenin
olağanüstü doğal kaynakları ise turistik bir değerden ötesini taşımıyor. Tarım, hayvancılık, enerji
açısından bu kadar zengin olan bölgenin durumu içler acısı.
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İşkodra Neyimiz Olur?

Fatih Sultan Mehmet'in 1470'de fethettiği ve muhtemel bir Roma seferi için özel önem
verdiği İşkodra bugün yoğun bir Katolik nüfusu barındırmaktadır.
Dr. Mehmet Ali Debre
İşkodra bugünkü Arnavutluk’un en kuzey noktasında yer alır. Şehrin çevresine kurulu olduğu
İşkodra gölü Karadağ ile sınır oluşturmaktadır. Tarihsel olarak İşkodra’nın Müslüman Arnavut
nüfus ile Karadağlı Ortodoks nüfus arasında bir sınır bölgesi olduğu söylenebilir. Buna
ilaveten bölgede Katolik Arnavutların bulunmaktadır. Bu açıdan İşkodra şehri Müslümanlar,
Ortodokslar ve Katoliklerin yaşam alanlarının kesiştiği bir noktadır. Bugün itibariyle İşkodra
şehri nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ı Müslüman %40’ı Hristiyan’dır (Katolik Arnavut).
Farklı rivayetlere göre İşkodra 1470’lü yıllarda Osmanlı orduları tarafından Venediklilerden feth
edilmiştir. Ancak Osmanlılar şehri aldıklarında yaşayan nüfus çok azalmıştır.
Şehrin Latince ismi Scutaridir (Üsküdar’ın da latince ismi Scutaridir), Osmanlılar da İşkodra
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ismini vermişlerdir. Fatih Sultan Mehmet’in İşkodra ile özel olarak ilgilenmesi ve feth etmek
istemesinin özel bir sebebi olduğu söylenebilir. Haritaya bakılacak olursa Roma’ya yapılacak
sefer için İşkodra’nın önemi anlaşılır. Nitekim İşkodra’nın alınmasından 2-3 sene sonra Fatih
meşhur Otronto çıkarmasını gerçekleştirir.
İşkodra şehrinin İslamlaşması yaklaşık 100 sene içerisinde gerçekleşmiştir. 1500’lerin sonuna
doğru Osmanlı belgelerine göre göre şehrin yaklaşık yüzde 70’i İslamlaşmıştır. Bu geçen zaman
süresince Osmanlı tarafından şehre Müslüman Türk nüfus yerleştirildiği gibi yerli Arnavut halk
da İslam’ı seçmeye başlamıştır.
İşkodra şehri 17. Yüzyılın sonundan sonra farklı bir devre girer. Viyana kuşatmasında başarısız
olan ve aldığı yenilgi sonrası gerilemeye başlayan Osmanlı Ordusu için 1683-1699 yılları
arasında yaşanan facia dolu 16 yıl, Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki gücünü de zayıflatır.
İşkodra da bu durumdan etkilenen yerlerden biri olur.
1700’lerde Osmanlılar tarafından bölgeye biraz da mecburen yerleştirilen önemli Arnavut
ailelerinden Busatlic’ler döneminde ticaret gelişmiştir. Yarı bağımsız bir yapı oluşur. Diğer
taraftan ilmi çalışmalar açısından da İşkodra bölgenin Arnavut kökenli nüfusu için en önemli
merkezi haline geldiği söylenebilir. İşkodra kökenli olup Osmanlı devletinin farklı bölgelerinde
hizmet eden önemli ilim adamları yetişir.
Osmanlı’nın zayıflamasıyla beraber İşkodra üzerindeki baskı artmaya başlar. 1878
senesinde Berlin Anlaşması ile kaybedilen topraklardan sonra İşkodra sınır şehri haline
gelir. Karadağ tarafından Sırp tehdidine maruz kalan şehir en büyük imtihanını Balkan
Savaşları esnasında verir. İşkodra Kuşatması tarihi bir hadisedir. Şehri kuşatan Sırp ve Karadağ
güçlerine karşı savunmaya geçen yerel Arnavut nüfus ve Hasan Rıza Paşa kumandasındaki
Osmanlı ordusu şehri teslim etmez. Karadağ ordusu şehri ağır bombardımana tabii tutar ancak
muvaffak olamaz. Katolik Arnavutlardan ve Sırplardan yardım istenir, İşkodra’daki savunma
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daha da zorlaşır. Osmanlı ordusundaki bütün dağınıklığa rağmen şehir alınamaz. İşkodra direnişi
ne yazık ki Osmanlı’nın savaşı kaybetmesi ve ordu içindeki bazı komplolar neticesinde sona
erer. Ancak İşkodra 1913’de yeni kurulan Arnavut devletinin sınırlarına dahil edilir.
İşkodra aynı zamanda Arnavut milli hareketinin merkezlerinden biridir. Prizren ve Deçan
bölgeleri Arnavutluk devleti sınırları içinde yer alamaz ancak İşkodra Arnavultuk bünyesinde
kalır. Bu açıdan yeni kurulan Tiran şehri dışında Arnavutluk devletinin esas başkenti İşkodra’dır.
Ancak Kral Zogu ve özellikle Enver Hoca zamanında İşkodra’nın İslami kimliği zayıflatılır.
Şehrin demografik yapısı da değiştirilir ve Hristiyan Arnavutların oranı artar. Yine de
Arnavutluğun az olan din adamlarının çoğu İşkodra kökenlidir. I. Dünya Savaşı sonrasında
Arnavutluk’ta başörtüsünün yasaklanması esnasında İşkodra şehri mücadelenin merkezi olur.
İşkodra uleması uzun süre başörtüsü yasağını uygulamada direnir.
Komunizm yıkıldıktan sonra İşkodra şehri yeniden canlanmaya başlar. Enver Hoca’nın zulüm
yıllarında İşkodra’da yıkmadığı tek Camii olan Buşatlı Mehmet Paşa’nın yaptırdığı Kurşunlu
Camii’nin açılışı 1990 senesinde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilir. Diyanet Reisi
Hafız Sabri Koçi burada Cuma namazını kıldırır. Ardından Türkiye’deki vakıf ve belediyelerin
desteğiyle Arnavutluğun en büyük medresesi İşkodra şehrinde açılır. Tika tarafından da başta
Kurşunlu Camii olmak üzere muhtelif İslam eserlerinin yeniden inşaası faaliyetleri yürütülür.
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Ancak şehrin eski İslami kimliğine kavuşması henüz uzak gözükmektedir. İslami birikim
zayıflamış, işsizlik ve altyapı yetersizliği birçok faaliyetin önüne geçmiş, Avrupa’nın Katolik
nüfusa verdiği destek ekonomik açıdan avantaj sağlamıştır. Hali hazırda İşkodra
denildiğinde Türk vatandaşları için çoğunlukla turistik bir gezi canlanmakta, bundan ötesi
düşünülememektedir. Yine de Arnavutluk için geleceğin inşaası adına ümit vadedebilen nadir
yerlerden biri İşkodra’dır.
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Diğer taraftan bölge insanı güçlü Müslüman kimliği ve tarihsel bilinci yaşatmaya devam ediyor.
Halen Batı’daki en uç Müslüman toprağı olma özelliğini muhafaza eden Bihaç bu açıdan daha
yakın ilgiyi hak etmekte.
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Priştine Neyimiz Olur?

Kosova Cumhuriyeti’nin başkenti ve en kalabalık şehri olan Priştine, şu anda sonradan
inşa edilmiş bir Yugoslav şehrini andırsa da, Osmanlı döneminden kalma hatıraların bir
kısmı hala canlıdır
Dr. Mehmet Ali Debre
Priştine Kosova Cumhuriyeti’nin başkenti ve en kalabalık şehridir. Prizren kadar iyi bilinmez ve
ilgi çekmez, hâlbuki Türkiye’ye göç eden Kosova kökenliler arasında ciddi sayıda Priştine’lı
bulunmaktadır. Şu anki Priştine sonradan inşa edilmiş bir Yugoslav şehrini andırsa da Osmanlı
döneminden kalma hatıraların bir kısmı hala canlıdır. Coğrafi olarak Kosova’nın orta kısmında
bulunmakla beraber Prizren’e 80, Üsküb’e yaklaşık 100, Belgrad ve Tiran’a ise 300 kilometre
uzaklıktadır. Sancak Yeni Pazar ile arasında 2.5 saatlik bir yol vardır.
1389 senesinde Sultan Murad kumandanlığındaki Osmanlı ordusu Priştine şehrinin yakınındaki
Kosova ovasında Sırp ordusunu mağlup eder. Bu zaferin anısına Yıldırım Beyazıt bugünkü
Priştine şehri sınırlarında Çarşı Camii’nin yaptırır. Bugünkü Prinaz Camii de yine Kosova Savaşı
sonrası inşaatına karar verilen bir yapıdır. Ancak savaştan sonra Priştine üzerinde Osmanlı
hâkimiyeti tam anlamıyla kurulmaz. Osmanlı kontrolünde bir Sırp yönetimi oluşur. II. Murad
zamanında yapılan II. Kosova Savaşı neticesinde Priştine ve çevresinde mutlak Osmanlı
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hâkimiyeti ihdas edilir -Yani İstanbul’un fethinden 9 sene önce-. Priştine’daki Fatih Camii 1461
senesinde yapılmıştır. Bu da İstanbul’un fethinden 8 sene sonradır.

Fethin ardından meydana gelen İslamlaşma yıllar içinde kademeli olarak devam eder. Osmanlı
tarafından bölgeye gönderilen Türk nüfus ile beraber Arnavut halk İslam’ı seçmeye başlar.
Arnavutların İslamlaşması ile Priştine bir Müslüman şehir halini alır. Bölgede yaşamaya devam
eden Ortodoks Sırp nüfus içinden de ihtidalar olur. Şehirdeki mimari eserlerden de anlaşılacağı
üzere Priştine Osmanlı döneminde Kosova bölgesinin Prizren ile beraber en önemli şehri
olmuştur. Priştine’dan çıkan meşhur bir şair olan Priştineli Mesihi Osmanlı Divan edebiyatının
kurucu isimlerinden biridir.Bu düzen dile kolay neredeyse 200 sene devam eder. Ancak 1683’de
yaşanan Viyana Bozgunu sonrası Osmanlı ordusunun dağılması neticesinde Avusturya
kuvvetleri Priştine’ya kadar gelir ve şehri işgal ederler. Hatta Fatih Camii kısa bir süreliğine
Kiliseye çevrilir.
Tarihi kayıtlara göre 1690’da şehir tekrar Osmanlı orduları tarafından geri alınır, bu ordunun için
de Tatar kuvvetleri de vardır. Avusturya’ya yardım edenler sert muameleye maruz kalır. Bu
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esnada şehirden Sırp göçü yaşanır ve göç edenlerin bir kısmı Avusturya’ya yerleşirler. Priştine
ve çevresi de demografik olarak Müslüman kimliğin iyice baskın olduğu bir yer haline gelir.
Priştine’nın kaderi de diğer Rumeli şehirleri gibi 1878 senesinden sonra değişir. Berlin
Antlaşması ile Balkanlardaki hâkimiyeti zayıflayan Osmanlı Devleti için artık Priştine sınır
beldesi olmuştur. Ama halen şehrin 4’de 3’ü Müslümandır. Aynı yıl içinde kurulan Prizren
Birliği neticesinde Arnavut milli hareketi gelişir ve Arnavutların Osmanlı’dan ayrılma istekleri
başları. Balkan Savaşlarına kadar Osmanlı’da kalan Priştine I.Dünya Savaşı neticesinde HırvatSırp-Sloven krallığı topraklarına katılır. Balkan Savaşlarında Sırp kuvvetlerinin bölgede yaptığı
katliamlar neticesinde binlerce Müslüman hayatını kaybeder
Hırvat-Sırp krallığı ve Yugoslavya dönemi boyunca Priştine çevresine Sırp nüfus yerleştirilmeye
çalışılır. Bu şekilde Priştine’nın İslam kimliği yavaş yavaş törpülenir. Yugoslavya zamanı
bölgenin tek üniversitesi Priştine’da açılır ancak ağırlıklı olarak Sırp akademisyenler görev
yapmaktadır. Yugoslavya dönemi yaşanan vahim hadise 1952 sonrası karşılıklı anlaşma ile
bölgede yaşayan Müslüman nüfusun Türkiye’ye göç etmesidir. Hem Türkler hem Arnavutlar
arasında Türkiye’ye ciddi sayıda göç olur. Bu şekilde Kosova demografisi tekrar değiştirilmek
istenir. Priştine özelindeki sosyalist ve Sırp kültür baskısı artar. Ancak özellikle 1970 sonrasında
Arnavut nüfus da ciddi artış olur. Bunun bir sebebi de kötüleşen ekonomi sebebiyle Sırpların
Kosova’yı terk etmesidir.
1974’de Kosova bölgesine verilen otonomi sonrası Priştine tekrar hareketlenir. Kosova’daki
Arnavutlar artık bağımsızlık istemektedir. Priştine’de gösteriler başlamıştır. Tito’nun ölümünden
sonra artan gerginlik Milosevic’in 1989 yılında Kosova ovasında yaptığı büyük miting ile tavan
yapar. Milosevic Kosova’yı Sırbistan’ın kalbi ilan eder. Ardından Bosna’da katliama başlayan
Sırp ordusu 1995 senesine kadar Bosna ve Hırvatistan ile uğraşır. Kosova’daki olaylar ise 1996
senesinde başlar. Sırplar Bosna Savaşı sonrası toparlanıp Kosova üzerinde baskı kurar, buna
karşı Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) eylemleri arttırır. 1999 senesinde savaş halini alan bu
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çatışmalar özellikle Priştine ve civarı bölgelerde şiddetlenir. Sırplar yine maalesef ağır silahlar
ile katliamlara girişirler. 2 yıla yakın devam eden savaş NATO’nun da müdahalesiyle Sırplar’ın
Kosova’dan çekilmesiyle son bulur.
Savaş sonrası Priştine açsısından en önemli hadise köylerden gelen büyük göç olur. Sırplar
Priştine’yi tamamen terk ederken şehrin nüfusu 200.000’den yaklaşık 400.000’e çıkar ve şehir
çehre değiştirir. Ancak bu durum da beraberinde sorunlar getirir. Şehrin eski tarihi kimliği arka
planda kalır, maalesef diğer birçok Müslüman toplumda olduğu gibi çarpık yapılar ortaya çıkar.
Priştine’nin İslami ve tarihi kimliği göz ardı edilir, adeta sokak aralarında kalır. Bölgedeki İslami
eğitim de Üsküp ve Prizren’e göre oldukça zayıftır. Seküler Arnavut milli kimliğinin ağır bastığı
açıkça hissedilir.
Bugün Priştine Avrupa’nın belki de en genç nüfusuna sahip başkentidir. Ancak aynı zamanda
kişi başı düşen “cafe” sayısında da herhalde lider durumdadır. İşsiz genç nüfus vaktini
kahvelerde geçirmektedir. Şehirdeki lise ve üniversite olanakları çok sınırlıdır. Fırsatını bulan
gençler Avrupa’ya gitmeye çalışmaktadır. Maalesef Türkiye’den gelen resmi ve sivil ziyaretçiler
de Priştine ile Prizren kadar bir yakınlık kuramamıştır. Hâlbuki Sultan Murad Han’ın kabrine
yarım saat mesafedeki Kosova’nın bu en büyük şehri ilgiyi hak etmektedir. Kosova ovalarında
yatan şehitlerimizin ruhuna el-Fatiha demeyi unutmayalım.
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Deliorman Neyimiz Olur?

Deliorman'dan Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan yüzbinlerce Müslüman’ın torunları
bugün Türk vatandaşı olarak hayatlarına devam etmekte olmalarına rağmen, büyük
bölümünün kendi tarihleri ile anlamlı bir ilişkileri olduğunu söylemek maalesef pek
mümkün değil.
Dr. Mehmet Ali Debre

Deliorman bölgesinin sınırları tam olarak belli değildir. Bir belde olarak anılan Deliorman’ın
ötesinde Kuzeybatı Bulgaristan’da geniş bir bölgeye verilen ad olarak da bilinmektedir. Bu
bölgede Rusçuk, Hezergrad (Razgrad), Şumnu, Silistre ve Dobriç şehirleri yer alır. Bir ucu
Varna’ya uzanır, kuzey tarafında Dobruca’ya komşudur.
Deliorman bölgesi 600 seneye yakındır İslam toprağı olarak varlığını sürdürmektedir. Buradaki
Türk yerleşiminin İslamiyet öncesi başladığına dair deliller vardır. Birçok yerleşim yerinin ismi
Türkçedir. Zaten Bulgar ismi kendi başına bir Türki kavim adı olarak kaynaklarda geçmektedir.
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Karadeniz’den aşağı inen bu Türki topluluklar Deliorman bölgesine de yerleşirler. Bu
toplumların zamanla Hristiyanlığı seçtiği ve Slavlar ile karıştığına dair tespitler vardır.
Deliorman yönüne doğru Müslüman Türk akınları 1300’lerin ortasında başlamıştır. Osmanlı
Edirne’yi fethettikten sonra Avrupa’da ciddi bir endişe oluşur. İlk fetihlerden sonra Burgaz
alınır. Ancak Sırp ve Bulgar kuvvetlerinden oluşan kuvvetler Osmanlı’yı durdurmak için ittifak
kurmayı denerler. Bu dönemde bölgeye kimin hükmettiği tam olarak net değildir. Bulgar ve Sırp
prenslikleri ile birlikte kuzeyde Macar ve Romen kuvvetleri bulunmaktadır.
Burgaz’ın fethi ile birlikte Osmanlı kuvvetleri kuzeye doğru ilerlemeye başlar. Aynı zamanda
Müslüman Türkmenleri burada iskân etmeye gayret ederler. Ancak İslamlaşma oldukça yavaş
cereyan eder. Mesela Edirne nüfusuna dahi baktığımızda 1500’lerin sonuna kadar şehirdeki
Müslüman nüfusunun yüzde 50’yi geçmediği görülür. Sırpsındığı, Niğbolu ve son olarak Varna
savaşlarında Osmanlı ordusuna mağlup olan Hristiyan kuvvetler Osmanlı’yı bölgeden
atamayacaklarını anlarlar. Bu 80 sene sürelik mücadelede Osmanlı Devleti’nin karşısında
durabilecek başka bir güç kalmaz. Özellikle Varna Muharebesinden sonra Deliorman bölgesinde
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tam anlamıyla Osmanlı hâkimiyeti kurulduğu söylenebilir. Böylece Deliorman sınır bölgesi
olmuştur.
Deliorman’da daha önce Türklerin bulunmasının Osmanlı hâkimiyetini kolaylaştırıp
kolaylaştırmadığı tartışmaya açıktır. Ancak buna yönelik kuvvetli görüşler vardır. Sarı Saltuk ve
dervişlerin buralarda bulunduğuna dair de iddialar vardır. Diğer taraftan Anadolu’da devlet ile
problem yaşayan Alevi Türkmen kabilelerin bir kısmı Deliorman bölgesine gönderilir. Hatta
bölgedeki Alevi kimliği o kadar barizdir ki Pargalı İbrahim Paşa zamanında Hezergrad şehri inşa
edilir ve sünni eğitimin kuvvetlendirilmesi için büyük bir külliye kurulur. Bugün Hazergrad’daki
İbrahim Paşa Camii o günden kalmadır. Rusçuk şehri de Tuna’nın kıyı boyuna inşa edilmiştir.
Bölgenin en büyük şehri olarak anılır, tam anlamıyla Tuna nehrinin kıyısında yer almaktadır.
Karşı tarafta o zaman itibariyle Eflak toprakları başlar. Hatta Rusçuk 1460’larda Kazıklı
Voyvoda tarafından saldırıya uğrar. Şumnu da 1380’lerde Çandarlı Ali Paşa’nın gayretleriyle
Osmanlı kontrolüne geçer. Şehir tam anlamıyla bir Osmanlı beldesi haline gelir.
1700'lerde Şumnu’da birçok camii inşa edilirken sanatsal faaliyetler ağırlık kazanır. Ancak
1800’den sonra askeri önemi artar ve yerleşim ile mimari buna göre yeniden tertip edilir.
1500'lerde Hazergrad, Şumnu ve Rusçuk nüfusunun çoğunluğu Hristiyanlardan oluşmaktadır.
Ancak tahrir defterlerine ve Evliya Çelebi’nin notlarına göre 1600’lerin ortasından itibaren
Müslümanlar çoğunluğa sahip olur. 19.Yüzyıla gelindiğinde bu şehirlerin nüfusunun yüzde
80’ini Müslümanlar oluşturur. Sadece Rusçuk şehrinde 50’den fazla Camii vardır.
1810 ve 1876 yıllarındaki Rus savaşlarından sonra Deliorman bölgesinin kimliği değişmeye
başlar. 1800’den sonra İslam toplumun gerilemesi burada da kendini gösterir. Önce toprak
kayıpları başlar, katliamlar yaşanır ve ardından Müslümanlar yavaş yavaş göç ederler. Aslında
sınır boyunda yaşamaları nedeniyle bu bölgedeki nüfus her zaman tehdide açıktır.
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Bahsi geçen şehirler muhtelif zamanlarda Rus işgaline uğrar. Gazi Osman Paşa’nın meşhur
Plevne müdafaası Deliorman’nın biraz batısındaki Plevne şehrinde cereyan etmiştir.
Müslümanlar Osmanlı hâkimiyetinde uzun yıllar ayrıcalıklı zümre olarak yaşamışlardır.
Ancak tabiatıyla bu durum değişmeye başlar. Çoğunlukla şehirlerde yaşayan Müslümanlar
buralardaki varlıklarını yavaş yavaş kaybederler. Bulgar milli kimliği de uyanışa geçmiştir; kendi
kimliklerini yeniden inşa ederken en büyük düşman olarak Osmanlı ve bölgedeki Müslümanları
görürler.
1876 savaşı sonrasında Deliorman civarındaki Osmanlı kontrolü fiilen sona erer. Kalan
Müslümanlar için hayat zorlaşmıştır ve azınlık olarak kimliklerini korumaya çalışırlar. Yine de
burada önemli İslami eğitim kurumları kurulur.
1900’ların başında açılan okullar İslami eğitim açısından Anadolu’dakileri geride bırakacak
seviyedir. 1920'lerde öğretime başlayan Şumnu’daki Nüvvab Medresesi bunların başında gelir.
Kuzey Bulgaristan Müslümanları arasından birçok hatırı sayılır âlim yetişir. Bu isimleri
incelemek için apayrı bir araştırma gerekir çünkü bir kısmı zaman içinde Anadolu’ya göç etmiş
ve Türk vatandaşı olmuştur.
Ancak Deliormanlı Müslümanlar için daha zor dönemler 1930’larda başlar. Bulgar yönetimi
Sovyetler birliği ile yakınlaşır ve kendi ülkelerindeki azınlıklara karşı baskısını arttırır. Baskının
şekli ve şiddeti değişiklik arz eder; fiziksel, hukuksal ve düşünsel baskının her türlüsü yapılır.
İsim değişikliği ve dil yasağı bunlardan sadece birkaçıdır. Uygulamalar neticesinde göç fasılalı
olarak devam eder, en büyük göçler 1952 ve 1989’da olur.
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Deliorman bölgesi günümüzde daha çok pehlivanları ile aklımızda yer etmiştir. Gerçekten de
burada yetişen pehlivanlar dünyaya nam salar; Koca Yusuf, Kurtedereli Mehmet, Hergeleci
İbrahim gibi büyük pehlivanlar bu bölgeden yetişmiştir. Ne yazık ki bugün itibariyle bölgede
kalanların yaş ortalaması yüksektir. Müslüman kesimin gençleri Türkiye, Avrupa veya Sofya’da
yaşamayı tercih etmektedir.
Yıllar süren baskı sonrası eğitim seviyesi düşüktür. Türkiye’den destek alan Rusçuk ve
Şumnu’daki İmam Hatip okulları öğrenci bulmakta zorlanmaktadır. Ancak Türkiye’ye göçen
Deliorman göçmenleri ve kalanlar arasında ciddi bir milliyetçilik gözlenir. Cumhuriyet
devrimlerine bağlılıkları noktasında çok katı tavırları vardır.
Deliorman bölgesinin toprakları verimlidir; Tuna nehrine ve Karadeniz’e yakın yerleşim
yerlerini barındırmaktadır. Tarım her zaman bölge ekonomisinin can damarı olsa da 1990 sonrası
bu alanda da sıkıntı başlamıştır. Bölgedeki Müslüman nüfus daha ziyade kırsalda barındığı için
kendileri arasında toprağa dayalı ekonomi ağır basar. Ancak ülke ekonomisinin genel olarak
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çökmüş olması üretim ve tüketim dengelerini iyi bozmuştur.Avrupa Birliği üyeliğinin yeni bir
değişiklik getirdiğini söylemek zordur.
Siyasi açıdan ise bir keşmekeş durumundan söz etmek mümkündür. Müslümanları temsil eder
gibi gözüken HÖH partisine karşı kurulan DOST partisi ile beraber iki siyasi yapı ortaya
çıkmıştır. Ancak her iki grubun da geleceğe dair anlamlı bir mefkureye sahip olduğunu söylemek
zordur.
Tuna nehri kıyılarında uzanan Deliorman bölgesi zengin İslami kimliği ve Türk gelenek
görenekleri ile Anadolu’nun herhangi bir bölgesinden farksızdır. Halen 350.000’e yakın Türkün
ikamet ettiği bu bölgede İslam’ın varlığı silinememiştir. Ancak geleceğe dair bir umudun
olduğunu söylemek zordur.
Bu bereketli ve yeşil topraklardan göç etmek zorunda kalan yüzbinlerce Müslüman’ın torunları
bugün Türk vatandaşı olarak hayatlarına devam etmektedir. Ancak büyük bölümünün kendi
tarihleri ve geçmişleri ile anlamlı bir ilişkileri olduğunu söylemek mümkün değildir. Bölgede
kalanlar baskı ve eğitimsizliğin kıskacında kalmıştır. Yani Deliorman’da daha iyi bir geleceğin
yolu talim ve terbiyeden geçmektedir.
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İştip, Köprülü ( Veles) ve Usturumca Neyimiz Olur?

Bugün İştip, Köprülü ve Usturumca bölgeleri altyapı ve ekonomik açıdan yatırıma muhtaç,
genç nüfus ihtiyacı çeken, tarımsal üretimin, bereketli topraklara rağmen terk edildiği
yerlerdir
Dr. Mehmet Ali Debre
Bugün Makedonya sınırlarında kalan İştip, Köprülü (Veles) ve Usturumca Rumeli’nin
Anadolu’ya bağlantı noktasında yer alırlar. Son 100 yılda yıkım ve mezalim görmüş
beldelerdendir. Makedonya, Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarının kesiştiği bölgede yer
alırlar. Köprülü ve İştipkuzeyden Kumanova ve Köstendil rotasına bağlanır. Makedonya’nın
bir parçası gibi olsa da özellikle Usturumca Bulgaristan ve Yunanistan’a çok yakındır. Ters
taraftan Selanik’e 1,5 saat mesafede yer alırlar.
Makedonya’ya gidenler Üsküp’ten sonra Kalkandelen (Tetova), Ohri, Manastır (Bitola) gibi
şehirleri ziyaret etmeyi tercih eder. Köprülü ve İştip bölgeleri gözlerden biraz daha uzakta kalır.
Hâlbuki Türkiye-Yunanistan-Makedonya’yı bağlayan otobanın rotasına yakın bir mevkide
bulunmaktadırlar. Yani Vardar nehri havzasındadırlar
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Osmanlıların Rumeli’ye çıkışından sonra ilk fetihlerin cereyan ettiği bölgeler Vardar nehri
civarı olmuştur. İştip ve Usturumca Kosova savaşından önce Osmanlı orduları tarafından kontrol
altına alınmışlardır.
Ancak Osmanlı Devleti diğer bölgelerde olduğu gibi kendi hâkimiyetini yavaş yavaş
perçinler. 1400 ve 1500'lü yıllar boyunca bölgeye Anadolu’dan Müslüman nüfus iskân edilir.
Aynı zamanda yerel halk içinde Müslümanlaşma olur. Bugün Torbeş olarak bilinen topluluklar
da bu bölgelerde yer alırlar. İslamlaşma 1500’lü yılların sonunda ve 16.yüzyılın içinde iyice
hızlanır. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde bahsi geçen yerlerden çoğunluğu Müslüman beldeler
olarak bahseder. Daha sonraki tahrir defterleri bu durumu teyid eder.
Köprülü'den Usturumcaya uzanan bölge
Üsküp’ten aşağı uzanan hatta aslında ilk şehir Köprülü'dür (Veles). Bir rivayete göre
meşhur Köprülü ailesinin kasabası olarak bilinir. Tam olarak Vardar nehrinin kıyısındadır ve
nehrin üzerine inşa edilen köprüden ismini alır. Timurtaş Paşa önderliğindeki Osmanlı ordusu
vesilesiyle 1390’larda Osmanlı hâkimiyetine girer yukarıda bahsettiğimiz gibi zaman içinde
İslamlaşır. Farklı zamanlardaki kayıtlara göre şehirde 15’e yakın camii (Hacı Ahmed Camii,
Hacı Hüsrev Camii, Mesih Paşa Camii, Sultan Mehmed Camii) bulunmaktadır, ancak bugün
neredeyse hiçbiri ayakta kalmamıştır. Köprülü şehri Üsküp’ten önceki son durak olması
hasebiyle her zaman canlı kalır. Osmanlı klasik döneminde ve 19.yüzyıla kadar bu özelliğini
korur.
Katip Çelebi’nin Cihannüması ve Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi İştip ve Usturumca
bölgelerini detaylıca anlatırlar. Bu kaynaklara göre İştip, Üsküp, Tikveş ve Radoviş kazalarının
ortasında yer alır, İstanbul’dan buraya 15 günlük mesafededir. 1500'lerin sonu 1600'lerin başında
24 camii, 24 mescid, 11 çocuk mektebi, 7 tekke olduğu kaydedilmiştir. Murat Han Camii ve
Muradiye medresesi meşhurdur. Şehirde Daru’l-Kurra bulunur. Hüsam Paşa Camii bugün
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dahi sağlam kalmış çok az sayıda camiden birisidir. Osmanlı devri âlim ve mutasavvıflarından
Hasan Adlî Efendi, Hasan Talib Efendi, Muhyiddin Rumi ve Emir Çelebî gibi isimler bu
bölgedendir. Evliya Çelebi İştip ahalisinin çoğunun Türkçe konuştuğunu ve güzel kokuyu
sevdiğini nakleder.
Usturumca daha güneyde yer alır, Radoviç’ten sonra gelir. Diğer tarafından Petriç ve
Doyran ile bağlanır. Evliya Çelebi şehrin nüfusunun yüzde 80’e yakınının ehl-i sünnete
bağlı Türklerden oluştuğunu, erkek ve kadınların ferace ve dolama giydiklerini anlatır. Sofyalı
Bali Efendi, Kufi Efendi Mehmed Nûrü’l-Arabî ve Faik Mehmed Bey gibi Osmanlı devri
âlimleri Usturumcalıdır. Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde Usturumca’da kurulan Doylan
Panayırı hakkında çok detaylı bilgi verir; ona göre yılda bir kere toplanan bu panayır dönemin
eşi benzeri görülmeyen bir şeydir, bütün dünyadan tüccarlar oraya gelir ve mallarını satar.
Osmanlı dönemi
Bu beldelerde 300 seneden uzun süre Osmanlı düzeni devam eder. 1683–1699 yılları arasında
kısa süreli bir Avusturya işgaline uğrarlar. Ancak Osmanlı Devleti çabukça kontrolü tekrar sağlar
ve düzen kurar. 1700'ler ve 1800'lerin sonuna kadar bu durum devam eder. Yani yaklaşık 200
sene.Bu dönemlerde bölgedeki ticari yollar ve etkileşimlere bağlı olarak beldeler zaman zaman
büyürler ve zaman zaman nüfus kaybederler. Ama 1700’den sonra Anadolu’dan göçler durmaya
yaklaşır, sadece az oranda içeriden İslamlaşma olur. Anlaşılan o ki Bulgar, Sırp ve
Müslüman nüfus arasında belirgin bir farklılaşma vardır. Müslüman ahali daha
çok şehirlerde yaşar. Köylerin bir kısmı Müslümandır ama çoğunluk Bulgar ve Sırplardan
oluşur. Özellikle köylerdeki Bulgar nüfus artışı dikkat çeker.
Bu bölgelere önce Osmanlı-Rus savaşları darbe vurur. Rusya’nın zorlamasıyla Osmanlı Devleti
otoritesi zayıflamaya başlar. Müslümanlar arasında ilim ve ticaret geriler. Şehirlerde Batılı
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yaşam tarzına öykünme artar. 1876’dan sonra bölge Bulgar Prensliği ve Yunan Devleti’nin
direkt tehdidi altında kalır.
Bu dönemde hakikaten Osmanlı Ordusu ve bürokrasisi içinde birlik olmadığı gibi birbirine zarar
veren gruplar vardır. Müslüman nüfusu koruyamazlar ve halk sahipsiz kalır. İdareciler bazı
yerlerde gayri Müslimlere baskı uygularlar. Netice olarak 1912–1913 senelerde meydana gelen
Balkan Savaşlarında çok mezalim yaşanır. Özellikle köylerde ve kırsal
bölgelerde Müslümanlara her türlü kötülük yapılır. Bu hadiselerin kaydı tutulmaz, dünya tarihi
sayfalarında yer almaz,adeta yok sayılır. Yüzbinlerce Müslüman Türk göç etmek zorunda
kalır.

Tito dönemi
Buralardaki Müslümanların koruyucuları yoktur. Önce Bulgarlar gelir, daha sonra Sırplar. Sonra
tekrar Bulgarlar gelir. En sonunda bölge Yugoslavya içinde kalır ve Tito yönetimi başlar. Tito
yönetiminde Müslümanlar için biraz daha güvenli bir ortam oluşur. Ancak sıkıntılar bitmez.
Özellikle eşrafa baskı uygularlar ve göçe zorlarlar. Müslüman Türklerin göç etmesi resmen
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olmasa da gayrı resmi yollardan hızlandırılır. Böylece meşhur 1950 göçleri başlar. Bu noktada
tarihi bir tevafuk veya tesadüf icabı Türkiye ile Yugoslavya arasındaki anlaşmaya imza atan
isim Fuat Köprülü’dür. Neticede Köprülü ailesinin şehri olan Köprülü (Veles) adeta boşalır.
1950–1960 arasında Köprülü-Tikveş, İştip ve Usturumca’daki Müslüman Türk nüfusun yüzde
50’yeyakını göçmek zorunda kalır. Bu esnada oradaki Partizan Türkler de halkı göçe zorlar.
Balkan Savaşı göçmenlerinin Türkiye’de karşılaştıkları zorluklar çok olmuştur. Sefalet yaşanır.
Kimisi iş bulamaz, kimisi ev bulamaz. Yeniden hayat kurmak zorunda kalırlar. 1950’de
gelengöçmenler biraz daha şanslıdır. Çünkü devlet oturmuştur ve tanıdıkları insanlar vardır.
Yine de göç zor olmuştur. Göçmenler genelde Ege ve Marmara bölgesinde iskân olur. Kopup
geldikleri vatanları ile ilişkileri devam ettirmeye çalışsalar da kolay olmaz. Bu göçmenlerin milli
bağlılıkları ve vatanseverlikleri güçlüdür. Cumhuriyet değerlerini benimseme oranları yüksektir.
Dini hassasiyetleri yüksek olanların yanında kaybolan da çoktur.
Bugün Makedonya sınırları içinde yaşayan Müslümanlar bir tarafta Debre’den Kırçova ve
Struga, diğer tarafa Gostivar ve Kalkandelen (Tetova) hattında yaşamaktadır. Bu alandaki
Müslümanlar maddi açıdan daha iyi durumda olmakla beraber eğitim olanaklarına sahiptir.
Köprülü, İştip, Usturumca hattında yaşayanlar ise bu açıdan daha geri kalmışlardır. Aslında
buradaki Müslüman nüfus aynı zamanda Bulgaristan’daki Türk ve Pomaklar ile yakın kültürel
özellikler taşır. Zaten coğrafya olarak hemen hemen aynıdırlar. Arada uzanan Rodop dağları
bölgeyi ayırır. İştip, Köprülü ve Usturumca’da kalmış olan Müslümanlar toplam nüfusun
yaklaşık yüzde 15’ini oluşturur ve neredeyse Anadolu kültürünü aynen yaşamaktadır. Türkçe
konuşurlar. Türkler, Romanlar ve az da olsa Torbeşler bir arada bulunur. Romen kökenli
vatandaşlar da kendilerini Türk olarak niteler.
Makedon yönetimi maalesef bu insanları göz ardı etmektedir. Son 10 senede bölgeye
Türkiye’den giden yardımlar artmıştır. Ancak bu yardımların hangi neticeyi vereceği soru
işaretidir. Bir de İştip’de Medrese açılır, ancak eğitim seviyesi henüz
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vasattır. Usturumca bölgesi tam bir tarım ve hayvancılık cennetidir ve
sanayileşmemiştir. Kırsal bir yaşam vardır. Bölgede yaşayan Makedon nüfus da şehirde yerleşik
olmasına rağmen eğitimi çok güçlü değildir ve genel itibariyle yaşlıdır. İştip ve Köprülü’de ise
biraz daha sanayi olsa da ufak şehirlerdir. İkisinin toplam nüfusu 100.000’i ancak bulur.
500 yılı aşkın bir süre Osmanlı düzeninin işlediği bu bölgelerde 1876’dan sonra kargaşa,
mezalim ve fakirlik yaşanır. Sadece Tito yönetiminin belli bir döneminde istikrar olur ki o
devirde bile Müslümanlar göçe zorlanır. Bugün Köprülü, İştip, Usturumca bölgeleri altyapı ve
ekonomik açıdan yatırıma muhtaç, genç nüfus ihtiyacı çeken, tarımsal üretimin bereketli
topraklara rağmen terkedildiği yerlerdir. Müslüman Türk nüfusun bir avantajı halen tarımla
uğraşmasıdır, lakin cehalet önemli bir mesele olarak durur. Türkiye’ye giden
göçmenlerarasında eski vatanlarına dair bir merak uyanmaya başlamıştır, ancak bölgeler
arasındaki hayat tarzı çok değişmiştir. Türkiye’ye gelenler tamamen şehirleşmişlerdir.
Herhalde yakın geleceğimizde Rumeli ve Anadolu’yu birbirine bağlayan bu bölgelerin durumu
ilme saygı duyarak ve tarım ile ticarete yeniden önem vererek değişebilir kanaatini taşımaktayız.
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Sancak Neyimiz Olur?

Bosna Hersek ile Arnavut ve Türk Müslümanlar arasında bir köprü olduğu açıkça görülen
Sancak bölge insanı, içeriden ve çevreden dar milliyetçi ve seküler söylemlerin kıskacı
altında kalmış görünüyor
Dr. Mehmet Ali Debre
Sancak bölgesi Sırbistan, Kosova, Arnavutluk, Karadağ ve Bosna Hersek’i birbirine bağlayan
noktada yer alır. Güneyde Arnavutluk, Karadağ ve Kosova ile sınırı bulunur. Kuzeyde Bosna
Hersek’e komşudur. Sırbistan ile Karadağ devletleri arasında bölünmüş durumdadır. Toplam
nüfusu 500.000’e yakındır ancak bu sayıdan çok daha fazla Sancaklı Türkiye dâhil dünyanın
çeşitli ülkelerine göç etmiştir. Çoğunluk Müslümanlardan oluşur, Sırp ve Karadağlı bir nüfusu da
içerir.
Sancak’ın önemli şehirlerinin Yeni Pazar, Rozaje, Prijepolije, Pribor, Pljevlja, Bijelo Polje,
Sijenica ve Tutin olduğu söylenebilir. Bu şehirlerin bir kısmı Karadağ bir kısmı da Sırbistan
sınırları içinde kalır. Yani durum oldukça karmaşıktır. Sancak’ın ismi Osmanlı zamanından
kalmadır, ancak bugünkü Sancak bölgesi ancak 1876’da imzalanan Berlin anlaşmasından sonra
şekillenir. Bu bölgeye bağlı topraklar zaman içinde Kosova ve Bosna vilayetine bağlı farklı
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sancakların parçası olurlar. 1876’da Bosna Hersek fiilen Avusturya yönetimine bırakılır,
günümüzdeki Sancak bölgesi Osmanlı idaresinde kalır.
Bölgenin en önemli yeri şüphesiz Yeni Pazardır. 1460’larda Gazi İsa Bey İshakoviç tarafından
alınmıştır. Burada Gazi İsa Bey hakkında bir paragraf açmak gerekir. Babası Üsküp fatihi İshak
Bey rivayetlere göre aslen bir Bosnalı Hristiyan bir ailenin çocuğu olarak İstanbul’a gönderilir.
İsa Bey babasının vefatından kısa bir süre sonra, 1440’lı yıllarda Rumeli fütuhatında
görevlendirilir ve Üsküp’e yerleşir. 20 sene boyunca Kosova, Hersek ve Bosna’daki birçok
vilayeti Osmanlı topraklarına katar. Macarlar, Venedikliler ve Sırplarla mücadele eder. Fatih
Sultan Mehmet İsa Bey’e çok güvenir. Hatta Belgrad kuşatması esnasında Fatih’i koruduğu
rivayet edilir.
Üsküp, Yeni Pazar ve Saraybosna’da birçok camii, han ve vakıf yaptırmıştır. Özellikle Yeni
Pazar ve Saraybosna’yı adeta yeniden imar eder. Bugün halen ayakta kalan eski Osmanlı
eserlerinin birçoğu İsa Bey zamanında inşa edilir. Saraybosna’da meşhur Hünkâr Camii ve
çarşıdaki Sebil’in banisi İsa Bey’dir. Kurduğu vakıf sistemi ile buraların düzenli geliri olmasına
vesile olur. Yani sadece toprakları fetheden bir kumandan değil düzen kuran bir siyasetçidir. Bu
büyük Osmanlı devlet adamının nereye defnedildiği tam olarak bilinmemektedir.
Yeni Pazar şehri yavaş yavaş imar olunur. Şehrin içinde Sırplar ile Müslümanların bir arada
yaşarlar. 15.Yüzyılın sonlarına doğru Yâkub Paşa şehre büyük vakfiyeler bırakır. 17.Yüzyılda
yazan Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesine göre geniş ve açık bir alana kurulmuş bu şehirde çok
sayıda camii, mescit ve mektep bulunur. Evliya Çelebi Yeni Pazar şehrinin vilayetlerin kesişme
noktasında yer aldığını kaydeder. Yani o zaman da bugünkü gibi bir bağlantı noktasıdır. Yeni
Pazar şehrinin içinde yer alan Gaziler Mezarlığı 1683–1699 arası yaşanan Osmanlı-Avusturya
savaşlarında şehid düşenler için askerler için yapılmıştır. Yeni Pazar 400 seneye yakın bir süre
bu konumunu muhafaza eder. Ne var ki Osmanlı’nın zayıflaması ile Sırp ve Avusturya
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kuvvetlerinin baskısı altında kalmaya başlar. Aslında bu bölgenin diğer şehirlerinde de çok
kıymetli Osmanlı eserleri imar edilmiştir ve her bir şehrin kendine ait farklı hikâyesi vardır.
Sancak’dan doğuya doğru göçler 1876’da başlar ama asıl göç hadisesi Balkan Savaşları
neticesinde olur. Bu bölge 1912—1914 yılları arasında kaybedilir. Sırplar ve Karadağlılar
tarafından işgal edilen topraklarda Müslümanlar katledilmeye ve zorla göç ettirilmeye başlanır.
Peşi sıra başlayan I. Dünya Savaşı neticesinde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu dağılınca
bölge tamamen Sırpların kontrolü altına girer. Aslında 1917 senesinde Sancaklı Müslümanlar
Sjenica’da bağımsızlık bildirgesi yayınlarlar. Ancak bunu fiiliyata dökecek güçleri yoktur.
Hırvat-Sırp yönetimi Sancaklı Müslümanlar üzerinde baskı uygularken II. Dünya Savaşı başlar.
II. Dünya Savaşı esnasında Sırp milliyetçiler Sancak’ta katliamlara girişirler. Bu dönemde Draza
Mihajloviç’in önderliğinde Sırplar Sancak’ tamamen Müslümanlardan arındırmayı isterler.
Müslüman önderlerin birçoğu idam edilir.
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Bu zülüm ve baskı ortamı Tito yönetimi ile biraz azalır. Ancak Tito döneminde Sancak bölgesi
bir başka sorunla karşılaşır. 1953 yılında imzalanan serbest göç antlaşması ile bu sefer
Sancak’taki Müslümanlar göçe teşvik edilerek yerlerinden edilmek istenirler. Neticesinde
binlerce Sancaklı Müslüman Boşnak Türkiye’ye göç eder. Bugün itibariyle İstanbul’un belirli
ilçelerinde yoğunluklu olarak Sancak göçmenleri ikamet eder. Ancak Sancaklılar yaşadıkları
sürgün ve işkencenin sebebini unutmuş gözükmektedir. Geçmişlerini ve kültürlerini sadece
börek ve halk oyunları ile anmayı tercih ederler.
Sancak’daki güncel gelişmeler özellikle Türkiye’deki Sancak göçmenleri tarafından yakından
takip edilir. Bunun dışında ise Sancak’ın coğrafi durumu, sosyal ve siyasi statüsü hakkında bilgi
sahibi kimseler çok azdır. Ancak maalesef Sancak bölgesiyle ilgili çevreler arasında
gruplaşmalar vardır. Göçmenlerin neredeyse hepsi büyük şehirlerdedir ve batılı yaşam tarzı
yaygındır. Çoğunluğu için Sancak kültürel bir meseledir. Daha dindar tercihleri olan Sancak
göçmenleri arasında ise bölgedeki müftülük tartışmaları neticesinde ayrı bir anlaşmazlık
oluşmuştur.
Bütün bunlara karşı, Sancak’ın coğrafi konumuna bakıldığında Bosna Hersek ile Arnavut ve
Türk Müslümanlar arasında bir köprü olduğu açıkça görülür. Gelecekte Bosna Hersek’in olası
parçalanması durumunda Sancak’ın da durumu çok daha önemli olacaktır. Bosna’nın Sancakla
olan sınır bölgesi ve Sancak’ın da Bosna ile olan sınır bölgesinde Müslümanlar yok edilmeye
çalışılmıştır. Sonuç olarak bugün buralarda çok az sayıda Müslüman yaşamaktadır. Fiiliyattaki
durum Sırpların neredeyse 100 yıldır uyguladığı sistemli siyasetin neticesidir. Gelecekte
bölgedeki Sırplar ile işbirliğinin gelişmesi tek yol olarak gözükse de nasıl yapılabileceği soru
işaretidir. Yıllardır devam eden soykırımlar ve işkenceler Bosnalıların zihninde derin yaralar
açmıştır. Hali hazırda Sancak’taki müftülük tartışmaları neticesinde bütünlük kaybolmuştur.
Siyasette de bölünmüşlük vardır. Aslında buradaki gruplar beklentilerin uzağındadır. Meseleye
Sırbistan ve Almanya da dâhil olunca tam bir keşmekeşin ortaya çıktığını söylenebilir.
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Karadağ’daki durum biraz daha ilgi çekicidir. 600.000 kişilik bir nüfusun içinde 3’te 1’e yakını
Müslüman ve bunlarında önemli bir bölümü Boşnak olsa da Arnavut da vardır. Bunların hepsi
Sancak bölgesinde yer almaz. Ancak Balkanlar da Boşnaklar ve Arnavutların bir arada yaşayıp
beraber iş yaptıkları başka bir yer yoktur. Mesela Karadağ’da Boşnakça ve Arnavutça eğitim
veren bir medrese bulunmaktadır. Bu açıdan Karadağ’daki sosyal ve siyasi durum daha
sağlıklıdır. Karadağlılar Sırplara karşı kendi güvenlikleri için Müslümanlara ihtiyaç
duymaktadır. Ne yazık ki ulusal kimlikleri ağır basan Kosovalı Arnavutlar Sancak’taki
Müslümanların durumuna çok ilgi göstermez. Tersi bir durumda Karadağ Sancak’ında çok daha
iyi bir gelişme sağlanabilir.
Tarih boyunca çok kıymetli ilim ve devlet adamları çıkaran Sancak bölgesinde halen aynı
potansiyel bulunmaktadır. Ancak bölge insanının içeriden ve çevreden dar milliyetçi ve seküler
söylemlerin kıskacı altında kaldığı söylenebilir. Bunun aşılması için herhalde uzun vadeli
çalışmalar gerekmektedir.
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Yanya, Ergiri, Delvina Neyimiz Olur?

Osmanlı döneminde Yanya Vilayeti bugünkü Yanya, Gjokastre (Ergirikasrı), Delvina ve
Sarande şehirlerini kapsamaktaydı. Bunun yanında Avlonya ve Berat şehirleri de bu
vilayete bağlıydı. Osmanlı’ya âlim ve devlet adamı yetiştiren bu şehirlerin yeniden eski
kimliklerine kavuşması duası ile…
Dr. Mehmet Ali Debre
Osmanlı dönemi Yanya Vilayeti bugünkü Yanya, Gjokastre (Ergirikasrı), Delvina ve
Sarande şehirlerini kapsar. Bunun yanında Avlonya ve Berat şehirlerine içerir. Bahsi geçen
şehirlerden Yanya Kuzey Yunanistan’da, diğerleri de Güney Arnavutluk’ta yer alır. Yani
Arnavutluk ile Yunanistan’ın sınırını oluştururlar. Bu şehirler Balkan Savaşları’nın sonuna kadar
Osmanlı hâkimiyetinde kalmışlardır. Bu yazıda Avlonya ve Berat dışında kalan yerler hakkında
bilgi vermeye çalışacağız.
Yanya bölgesi Balkanlarda Osmanlı hâkimiyetine en erken geçen bölgelerden biridir. Kosova
muharebesinden önce Osmanlı akıncıları Selanik ve Yanya çevresine ulaşır. Osmanlı kuvvetleri
1394’de Selanik’i fethettikten sonra Yanya’yı kontrol altına alır. Ancak Osmanlı bölgede tam bir
hâkimiyet kuramaz, yani yerel Rum nüfusun bir kısmı ve Venedik güçleri Osmanlı’nın
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yayılmasına direnir. 1402’deki Ankara Savaşı sonrası Osmanlı kontrolü zayıflar. Ancak II.
Kosova Savaşını takiben Osmanlı hâkimiyeti ihdas edilir. Yanya’nın İslamlaşması uzun süren
bir zaman diliminde gerçekleşir ve hatta denebilir ki Yanya bölgesi hiçbir
zaman Müslümanların çoğunlukta yaşadığı bir bölge olmamıştır. Bölgeye
Anadolu’dan Müslüman Türk aşiretler gönderilir ancak 19.Yüzyıla kadar
nüfusta Rum vatandaşlar ağırlıklıdır. Bu zaman oldukça uzundur, Osmanlı’nın zorla
İslamlaştırma gütmediğinin en açık kanıtıdır. Balkanların diğer bölgelerinde Sırp ve Avusturya
ile mücadele eden Osmanlı Devleti bu bölgede de Venedikliler ile rekabet halinde olur. Yani
anlaşılacağı üzere Yanya bölgesinin tam bir Osmanlı kimliğine kavuşması yüzyılları aşan bir
süreçte gerçekleşir.
Yanya’nın kuzeyindeki durum biraz farklıdır. Buralarda I. Kosova Savaşı sonrası Osmanlı
kuvvetleri etkisin hissettirir. Ergiri, Sarande ve Delvina’e hâkim olan Arnavut beyleri Osmanlı
güçlerine karşı direnir. Ancak İslam kültürü açısından en önemli hadise bu Arnavut beylerin ve
büyük ailelerin İslamlaşması olur. İslamlaşan Arnavutlar vesilesi Osmanlı da hâkimiyetini
pekiştirmeye başlar ki bu durumda ancak 1400’lerin sonunda görünür hale gelir. Yani 100
seneye yakın bir zaman geçer. Bu süreçten sonra bile merkezi otoriteye karşı direniş farklı
şekillerde devam eder. Meşhur İskender Bey isyanı 1440’larda patlar. Bu başkaldırı 20 yıla
yakın devam eder ve Beratşehri İskender Bey tarafından kuşatılır. Yine de denebilir ki İskender
Bey isyanı Güney Arnavutluk ve Yanya’da destekçi bulmaz.
Zaman içinde Yanya’nın aksine Ergiri şehrinde tam anlamıyla bir İslam kültürünün yerleştiğini
söylemek mümkündür. Delvina de Ergiri ile Yanya arasında yer alan ve İslamlaşan bir Arnavut
şehri olmuştur. Mesela Osmanlı son dönem ulema kayıtlarına bakıldığında sırf Ergiri’den
100’dan fazla âlim kaydedilmiştir. Ergiri kökenli ulema o kadar fazladır ki İslami ilimler adına
başlı başına bir çalışma gerektirir. Ancak 17.Yüzyılda yazan Evliya Çelebi’nin kayıtlarına
göreErgiri şehrinde insanlardan bir kısmı “Hz. Ali’yi sevip Muaviye’ye hakaret etmektedir”.
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Evliya Çelebi’nin bu kaydı bölgede farklı bir esinti olduğunu hissettirir. Yani aslında bu
bölgelerde Bektaşi kültürünün varlığına dikkat çeker. Gerçekten de bilindiği üzere
bugün Bektaşiliğin merkezi Arnavutlukta’dır. Bektaşiliğin özellikle burada yayılması kayda
değer bir konudur çünkü bölgeden yetişen yeniçeriler ile aralarında bir alaka vardır. Yani
bölgedeki İslamlaşma, devşirme sistemi ve Bektaşilik arasında karmaşık ve incelenmesi
gereken bir ilişki söz konusudur.
Bölgede Osmanlı tarihinin en önemli deniz savaşlarından Preveze muharebesi meydana gelir. Bu
savaşta Osmanlı deniz kuvvetleri Haçlı donanmasını perişan eder. Zaman içinde Güney
Arnavutluk Osmanlı devlet sistemine insan yetiştiren önemli bir merkez haline gelir. Bu
isimlerden meşhur olan bir isim Tepedelenli Ali Paşadır. Ancak II. Viyana
Kuşatmasından sonra her yerde olduğu gibi Güney Arnavutluk ve Yanya bölgesinde de
Osmanlı hâkimiyeti zayıflar. Bölgedeki beyler ve paşalar merkezi otoriteden bağımsız hareket
etme eğilimindedir. Tepedelenli Ali Paşa bunun bir örneğidir. Zaman içinde
Tepedelenli Delvina şehrini kendi kontrolü altına almak ister.
Osmanlı son dönemine geldiğimizde Yanya ve Sarande’de Rumlar bağımsız Yunanistan fikrine
meyletmeye başlar. Yanya’da bir isyan girişimi olur, hatta bu isyanı Tepedelenli Ali
Paşa bastırır. Yunan Devleti 1821’de bağımsızlık ilan eder ama Yanya buraya katılamaz, ancak
Balkan Savaşları neticesinde Yunanistan’a dâhil olur. Şehirde yaşayan Müslümanlar Nüfus
Mübadelesi ile Türkiye’ye göç eder. Bugün Yanya şehrinde neredeyse hiç Müslüman
yaşamamaktadır. İslam kültürü adına gözükebilen çok nadir birkaç eser vardır. Aslan Paşa
Camii bunlardan bir tanesidir. Sadece Yanya’dan Türkiye’ye göçen aileler bazı nostaljik
çalışmalar yürütmektedir.
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Ergiri ve Delvina şehirlerinde İslam kültürü ve Müslüman nüfus hâkim durumdadır.
Osmanlı’nın bölgedeki hâkimiyeti anlaşıldığı üzere yerel Arnavut eşraf üzerinden sağlanmıştır.
Delvina ve Ergiri Arnavut milli hareketinde rol oynayan şehirler olsa da her iki şehirde de İslam
kimliği Balkan Savaşı sonrası Osmanlı’nın çekilmesiyle zayıflamaya başlar. Bölgedeki
Müslümanlar sahipsiz durumda kalır. En ciddi sıkıntı Enver Hoca zamanı yaşanır. Enver Hoca
kendisi aslen Ergirilidir. Buralarda yaşayan Müslüman nüfus Enver Hoca zamanında tamamen
baskı altında dinlerinden uzaklaştırılır. Bunun üstüne Yunanistan sınırına yakın olma
sebebiyle Ortodoks kültürünün etkisi vardı. Özellikle Delvina da yüzde 25’e yakın bir Yunan
nüfus yaşar. Sokakta Rumca ve Arnavutça konuşulabilir.
Bugün itibariyle Arnavutluk topraklarında olan Ergiri, Delvina ve Sarande’de az da olsa İslami
kültür görünür bulunmaktadır. Mimari olarak eski Osmanlı ve ortaçağ şehirlerini andırırlar. Bu
bölgede herhangi bir sanayi ve üretime rastlamak zordur. Toprakları bereketlidir, ancak işleyen
kimse bulmak yoktur. Daha çok balıkçılık ve turizme dayalı bir ekonomiden söz edilebilir.
İtalya ve Yunanistan’a çalışmaya giden “gurbetçiler”in de katkısı vardır. Ancak
Yunanistan’daki ekonomik krizden sonra oradaki pazar da daralmıştır. Bölgede yaşayan nüfusun
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da çoğunluğu yaşlı olduğu için artık ekonomik açıdan bir gelecek gözükmemektedir.
Gençler Tiran’a veya bulabilirlerse İtalya’ya gitmeye çalışırlar. Tarıma bu kadar elverişli
alanlarda bir şey kalmaması üzüntü verici ve düşündürücüdür. Nüfusun çekildiği, İslam’ın izinin
azaldığı bu beldelerin hali hüzün verir. Ancak son yıllarda az da
olsa kıpırdanma hissedilmektedir, bunun bir sebebi bölgeye yaptırılan camiilerdir.
Bölge’de tarihi olarak varlığını sürdüren İtalyan ve Yunan etkisi devam etmektedir. Bazı
mahallelerde Arnavut ve Yunan nüfus birbiriyle iç içe yaşar. Buna ilaveten,
Arnavutluk’taki Bektaşilik Avrupalı siyasetçi ve düşünürler tarafından öne çıkarılmak istenir;
Ergiri ve Delvina de Bektaşilik için önemli muhitlerdir. Bektaşilik formundaki İslam Avrupa
toplumları için daha elverişli olduğu düşünülmektedir. Yani Delvina ve Ergiri’nin uzun vadede
daha çok yatırım alacağını tahmin etmek zor değildir. Bir zamanlar Osmanlı’ya âlim ve devlet
adamı yetiştiren bu şehirlerin yeniden eski kimliklerine kavuşması duası ile…
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Balkanlar değil Rumeli; Plovdiv değil Filibe

Balkan yarımadasında birçok ülke şehir şehir, kasaba kasaba Osmanlı izi taşıyor.
Osmanlı’nın 'Rumeli' dediği bölgedeki Kırcaali, Kavala, Üsküp, İpek, İşkodra, Elbasan,
Berat olmak üzere birçok şehir hala Türkçe isim taşıyor.
Hamza Türkyılmaz

“Rumeli”, daha sonra “Bizans” adını alan Doğu Roma İmparatorluğu sınırları içinde kalan
topraklara Türklerin taktığı bir addır. Selçuklu fethinden önce Bizans İmparatorluğu içinde
olduğu için Anadolu toprakları için “Diyar-ı Rum” (Rum diyarı) olarak kullanılan bu terim,
daha sonra yine Bizans sınırları içinde kalan Balkanların güney bölgesi için kullanılmıştır.
Giderek de Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'ya ayak bastıktan sonra, burada fethettikleri
yerlerin genel adı oldu.
3 kıtada at koşturan Osmanlı İmparatorluğu için Rumeli yani Balkanlar, en az Anadolu kadar
önemliydi. Osmanlı padişahları, “İla'yı Kelimetullah”, yani “Allah'ın kelamını yayma”yı ilkesini
benimsediklerinden yüzleri hep Rumeli'ye dönük oldu, devleti tehdit edecek bir konuma
gelmeden Anadolu'daki beylikler ve diğer İslam devletlerinin fethini tercih etmediler.
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Filibe Kütahya’dan önce fethedildi
Bu nedenle, Osmanlı hemen yanı başındaki Germiyanoğulları Beyliği’ni ortadan kaldırıp
Kütahya'yı kendisine bağladığında, Bulgaristan'ın Filibe şehri 10 yıldan beri imparatorluğa
bağlıydı. Sofya ve Selanik bu nedenle Menteşe, Aydın, Saruhan, Germiyan beylikleri ve bunların
hüküm sürdükleri Anadolu şehirlerinden daha önce Osmanlı İmparatorluğu’na ilhak edilmişti.
Bugün Filibe’deki bazı Osmanlı eserleri, başta İstanbul olmak üzere Anadolu’nun birçok
kentindeki Osmanlı eserlerinden eskidir.
Doç. Dr. Haluk Dursun’a göre Osmanlı, Rumeli fetihlerinde 3 koldan ilerledi. Avrupa’ya
yönelen fetih harekâtı, Gümülcine-İskeçe-Selanik-Manastır-Ohri-Gostivar-Kalkandelen-Priştine
hattını takip eden sol kol, Edirne-Nis-Belgrad-Budin ve Bech (Viyana ) hattını takip eden orta
kol ve Varna-Rusçuk-Şumnu-Dobruca-Eflak-Boğdan (Memleketeyn)-Ozi ve Dinyeper’e kadar
uzanan sağ kol olmak üzere 3 koldan Avrupa’yı yöneldi ve Viyana hattına kadar ilerledi.

Osmanlı yıka yıka değil inşa ede ede ilerledi
Osmanlı bu üç kolda yer alan kentleri neredeyse yeniden imar etti, köyleri kasaba, kasabaları
kent haline getirdi. Örneğin bugün Arnavutluk’un başkenti olan Tiran, Osmanlı fethettiğinde
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kasaba iken, imar faaliyetleriyle kente dönüştürüldü. Bu hatlarda bulunan birçok köy, kasaba ve
şehir de yüzyıllarca Osmanlı’nın verdiği isimle anıldı.
Bu durum Balkan Savaşları’na kadar devam etti. Bugün de bu yerleşim yerlerinin birçoğu
Osmanlı’daki ismiyle anılmakta. Bazıları ise her ne kadar ismi bugünkü resmi dile çevrilmişse de
halk tarafından Osmanlı’da kullanılan ismiyle anılıyor.
İşte bu şehirlerden bazılarının eski ve yeni adları:
Bulgaristan
Osmanlı’nın 5 asrı aşkın süre varlığını sürdürdüğü Bulgaristan Osmanlı eserleriyle çevrili.
Yanbolu, Kırcaali ve Filibe Osmanlı mirası şehirler arasında yer alıyor. 500 yılı aşkın süre
balkanlara hükmeden Osmanlı, bu topraklardan çekilirken geride hoşgörü ve kültürel mirasını da
bıraktı.
Bulgaristan'ın başkenti ve en büyük şehri olan Sofya, bu hoşgörünün görüldüğü en önemli
kentlerden. MÖ 7. yüzyılda Trakların, Serdika kenti üzerine yerleşmiş bir şehir olan Sofya'nın,
9. yy'da Bulgar topraklarına geçmesi ile adı “merkez” anlamına gelen “Sredets” oldu. 13. yüzyıl
sonlarında Osmanlı hâkimiyetine giren şehrin adı, 100 yıl sonra değişerek bugünkü halini aldı.
Plovdiv-Flibe
Ülkenin kültür başkenti sayılan Filibe ise 7 asırlık tarihe sahip. 1390'da Osmanlı topraklarına
katılan ve Türk şehri karakterine bürünen Filibe'de sayısız Osmanlı eseri bulunuyor.
Bulgaristan'ın zengin tarihinin önemli bir tanığı olan Filibe, 15. yüzyılın ilk yarısında
Rumeli Beylerbeyi'nin de merkeziydi. Tarih boyunca Kendrisos, Filipopolis, Pulpudeva,
Trimontsium, Ulpiya, Flaviya, Yuliya, Pildin isimlerini alan şehrin en bilinen ismi ise Filibe.
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Osmanlı döneminden sonra adı değişen şehir bugün resmi olarak Plovdiv adını taşıyor. Beş asır
boyunca Filibe olarak anılan kente hala, Bulgarlar tarafından eski ismine binaen “Filibeto” da
deniliyor.
Kırcaali
Türklerin yoğun olarak yaşadığı şehirlerden olan Kırcaali ise, adını uzun yıllardır değiştirmeden
yaşatan yerlerden. Şehir adını hakkında birçok efsane olan askeri kumandan ve evliya olan Kırca
Ali’den alıyor. Sultan Murad döneminde Türklerin Rodop kuşatmasında kumandan olan Kırca
Ali'nin, bu topraklarda şehit düşerek buraya defnedildiği güçlü rivayetler arasında.
Yanbol-Yambol

Bulgaristan’ın Türkiye sınırında yer alan Osmanlı’dan miras kentlerden biri de Yambol.
Osmanlı cami ve bedesteniyle tarihin ihtişamını günümüze taşıyan kent Osmanlı
döneminde Yanbolu olarak biliniyordu. Şehir tarih boyunca Dampolis, Dinibuli, Dibilin ve
Yanbolu gibi tarih boyunca farklı isimlerle anıldı. Kentin bugünkü adı Osmanlı
dönemindeki Yanboli adına yakın olarak Yambol olarak geçiyor.
Ruse-Rusçuk
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Ülkenin 5. büyük kenti olan Ruse şehri, adını Osmanlı dönemindeki isminden ilham alan
kentlerden. Tuna Nehri kıyısı boyunca uzanan şehir, Osmanlı döneminde Rusçuk adıyla ün
kazandı. “Küçük Viyana” olarak da anılan şehir tarihte önemli bir liman kentiydi.
Eski Zağara-Stara Zagora
Osmanlı döneminde Eski Zağara ismiyle bilinen şehir önemli bir ticari merkezdi. 1870'dan bu
yana şehrin resmi adı eski Zağara’nın Bulgarca tercümesi olan Stara Zagora oldu.
Eski Cuma-Tırgovişte
Osmanlı döneminde adı Eski Cuma olan Tırgovişte kenti de adı değişen kentlerden. Türkler
arasında halen eski cuma adı ile anılan kent de Türklerin yoğun yaşadığı yerlerden biri.
Bulgaristan'ın tarihi kentlerinin isimleri çok kez değişikliğe uğradı.
Yunanistan
Yunanistan’da, Antik Yunan'dan Osmanlı dönemine birçok kez değişen şehir isimleri var
sırada. Özellikle Batı Trakya'daki birçok yerleşim yerinin adı Batı Trakyalı Türkler tarafından
resmi isimlerinden farklı olarak biliniyor.
Yunanistan'da birçok şehir ismini mitolojiden ve Antik Yunan’dan alıyor. Başkent Atina da bu
şehirlerden biri. Atina şehri ismini savaş tanrıçası “Atina”dan alıyor. Yunan mitolojisine göre
Tanrıça Atina, şehrin baş tanrıçası ve koruyucusuydu. Atina'nın simgesi olan “Parthenon
Tapınağı” da Tanrıça Atina'ya ithafen yapılmıştı.
Osmanlıların Selanik olarak isimlendirdiği Thessaloniki şehri, ismini Büyük İskender’in
torunlarından olan şehrin kurucusu Kassandros'un eşinin isminden alıyor. Kassansro'nun eşi
Thessaloniki MÖ 4.yy'da yaşamış bir Makedon prensesiydi. Batı Trakya’da ise, bugün Yunan
resmi makamlarının kabul ettiği yer isimleri ile Batı Trakyalı Türklerin kullandığı Türkçe
isimler birbirinden farklı.
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Gümülcine- Komotini
Yunancada Komotini olarak anılan Gümülcine'nin ismini, şehirde yaşayan kömürcü bir nineden
aldığına dair bir inanış var ancak şehrin Bizans dönemindeki adının Kumucinaolduğu biliniyor.
İskeçe- Ksanthi
Yunanca Ksanthi ismini taşıyan İskeçe şehri de ismini, Türkçedeki eskice kelimesinden alıyor.
Dedeağaç-Aleksandropolis
Yunanca’da Aleksandrupoli, yani Aleksander'ın şehri olarak bilinen Dedeağaç 1919'a kadar bu
ismiyle anılıyordu. Şehrin ismini ömrünün büyük bir kısmını bir ağacın gölgesinde geçiren ve
oraya defnedilen bir dervişten aldığına inanılıyor.
1920'de Yunan yönetimine geçtiğinde ismi değiştirilen şehre, yakın zamanda ölen Kral
Aleksander'ın ismi verildi.

Kavala
Batı Trakya ile Selanik arasında, Türk izleri taşıyan bir başka kent ise Kavala. Kavala isminin
doğuşuna ilişkin çeşitli rivayetler olsa da, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın doğduğu şehrin ismi
Osmanlı’dan ayrıldıktan sonra da değişmedi... Osmanlı’ya ihanet eden bir ismi ilelebet yaşatmak
için şehrin isminin değiştirilmediğine dair bir inanış var.
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Batı Trakya’daki çoğu köyün Türkçe ve Yunanca isimleri farklı.
Şahinköy-Ehinos
Yunanca ismi Ehinos olan Şahin köy bunlardan biri. Bu köy de diğerleri gibi, isimleri,
gelenekleri, kültürü ile Batı Trakya Türk Müslüman davasında ön saflarda durmayı başaran
köylerden.
Avrethisar Köyü-Yinekokastro
Nüfus mübadelesi de Yunanistan'daki yer isimlerinin değişmesine neden oldu. Binlerce Türkün
göçtüğü, Avrethisar köyü de bunlardan biri. Şehrin şimdiki ismi Avrethisarın birebir çevirisi
olan Yinekokastro ismini taşıyor.

Yeniköy-Yeni Kadıköy
Yunanistan'daki bazı yer isimleri ise Anadolu'dan geliyor. İstanbul ve Anadolu'dan Yunanistan'a
göçen Rumlar, doğdukları yerlere olan özlemlerini ifade etmek için burada kurdukları yeni
yerleşim yerlerine, “Yeni Konya”, “Yeni Kadıköy” gibi isimler vermişler.
Makedonya
500 yılı aşkın süre Osmanlı hâkimiyetinde kalan Makedonya, çok sayıda tarihi ve mimari eserle
Osmanlı döneminin izlerini taşımaya devam ediyor. Osmanlı'nın bu topraklara bıraktığı kültürel
miraslardan biri de şehir isimleri.

Üsküp-Skopje
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Makedonya’nın başkenti Üsküp, ismini “sığınılacak yer” anlamına gelen Latince “Scupi”
kelimesinden alıyor. Farklı dönemlerde Skople, Skopia olarak adlandırılan, Makedoncası da
“Skopje” olan şehir, Osmanlılar döneminde de bugünkü Türkçesine benzer şekilde, “Üsküp”
olarak adlandırılıyordu.
Makedoncada birçok şehrin ismi günümüzde de tarih boyunca kullanılagelmiş ismiyle büyük
benzerlik taşıyor. Bazılarıyla bugün, Osmanlı dönemindekinden tamamen farklı bir isme sahip.
Tıpkı Kalkandelen, Manastır ve Köprülü şehirlerinde olduğu gibi.
Kalkandelen-Tetovo
Tarihte ve günümüzde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kalkandelen şehrinin ismine ilişkin farklı
rivayetler var.
Kentin Osmanlılar tarafından fethi sırasında umulmadık bir direnişle karşılaşılmasından dolayı
bu ismi aldığını savunanların yanı sıra; fetihten sonra yoğunlaşan yerleşim nedeniyle şehre
sonradan gelenlere, “kalkan gelen” dendiği ve bunun zamanla “Kalkandelen”e dönüştüğünü
iddia edenler de var.
En güçlü rivayetse, yöre halkının silah yapımıyla uğraştığı ve ürettikleri silahların etki gücünden
yola çıkarak buraya “Kalkandelen” isminin verildiği yönünde. Şehrin bugünkü Makedonca
kullanımı “Tetovo”, Arvanutçasıysa “Tetov”.

Manastır-Bitola
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Osmanlı’nın önemli vilayetlerinden biri olan, Makedonya’daki ismiyle Bitola yani Manastır,
adını Yunanca "Monastiri"den alıyor. Şehrin Türkçe ve Arnavutça isimleri bu kelimeden
gelirken; Makedoncadaki "Bitola" isminin kökeninin, manastır veya konut anlamına gelen, Eski
kilise Slavcasındaki "Obitel" kelimesi olduğu belirtiliyor.
Köprülü-Velesa
Slav tanrısı Veles'in yanısıra, Yunanca "Velesa" kelimesine dayanarak bugün de Veles olarak
adlandırılan "Köprülü" kenti ile ilgili kayıtlar, 1395’te Osmanlı idaresine giren şehrin, 1415’ten
sonra iskan bakımından gelişmeye başladığına ve bu tarihten sonra şehrin adının köprülü olarak
kullanılmaya başlandığına işaret ediyor.
Yugoslavya'nın kurulmasının ardından, aidiyet nişanesi olarak "Titov Veles" yani "Tito'nun
Velesi" olarak adlandırılan şehir, Tito'nun ölümü ve Makedonya'nın bağımsızlığından sonra
Veles olarak kullanılmaya başlandı.
Gostivar
Makedonya’daki Müslümanların önemli yerleşim yerlerinden biri olan Gostivar şehrinin ismine
ilişkin de farklı rivayetler var.
Bunlar arasında en yaygın olan ise, şehrin ismini, "misafir" anlamına gelen Makedonca "gosti"
kelimesinden aldığı yönünde. Gostivar, misafiri bol, misafirperver anlamında kullanılıyor.
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Doyran
Makedonya’nın üçüncü büyük gölüne ev sahipliği yapan Doyran, adını da söz konusu gölden
alıyor.
Halkın en önemli geçim kaynağının balıkçılık olduğu şehre ismini verenin, gölün bereketi,
doyurganlığı olduğu rivayet ediliyor. Zira Osmanlılar zamanında doyuran olarak adlandırılan
şehir, bugün de benzer bir isimle anılıyor.
Kumanova
Makedonya’da ismi tarih boyunca hiç değişmeyen şehirlerden biri de Kumanova. Şehrin adı,
bölgede 11 ve 12 yy.’da yerleşen Türk kavmi Kumanlardan geliyor. Yine aynı şekilde, demir
hisar ve demir kapı şehirleri de, bugün Makedonya’da aynı şekilde telaffuz ediliyor.
Debre-Dibra
2. yüzyıl Roma kaynaklarında adına rastlanan Debre şehri, Epir Despotluğu, Bulgarlar,
Haçlılar, Bizanslılar ve Sırplar arasında el değiştirdi. 14. yüzyılda ise Osmanlı İmparatorluğu
sınırlarına girdi. Manastır sancağına bağlı olarak idare edilen Debre, 14. yüzyıl Türk
fetihlerinden 20. yüzyıl Balkan Savaşları’na kadar Osmanlı hâkimiyeti altında kaldı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün dedesi Kızıl Hafız Ahmet Efendi'nin Debre'nin bir köyünden
olduğu söylenmektedir. Halen hafızalarda olan “At Martini Debreli Hasan Dağlar İnlesin” isimli
Rumeli türküsünde bahsedilen şehir de Makedonya'nın bu güzel şehrinden başkası değildir.
Kosova
Osmanlı'nın Balkanlardaki kültürel ve mimari temsilcilerinden biri Kosova. Osmanlı'nın fethiyle
birçok şehrin isminin değiştiği ülkede İpek kenti, Fatih Sultan Mehmet döneminde kavuştuğu
adı bugün de taşımaya devam ediyor.
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Balkanların gözbebeği Kosova, 5 asır boyunca Osmanlı hâkimiyetinde yaşadı. Osmanlı fethettiği
topraklarda mimari eserler inşa etmekle kalmadı, şehirleri kültürel olarak da yeniledi.
Kosova'nın şehir ve köy isimlerinde yapılan değişiklik, bu değişimin en önemli göstergelerinden
biri. Osmanlı topraklarına dâhil edilen ve adı değişen şehirler Osmanlı döneminden bu yana aynı
isimlerle anılıyor.
Priştine
Karatavuk anlamına gelen Kosova, Osmanlı’nın Balkan fethindeki en özel bölgelerden birini
teşkil ediyor ve Osmanlı’nın Balkanlara gelişiyle birlikte Kosova’daki birçok şehir ismi de
değişikliğe uğruyor. Bunlardan biri başkent Priştine. Göçmenlerin dinlenme yeri olarak bilinen
Priştine. Osmanlı’nın Balkanlar’a gelişi ile birlikte bu ismi alıyor.
Prizren
Prizren ise, muhakkak ki Osmanlı mimarisindeki en özel bölgelerden birini teşkil ediyor.
Prizren’in yani ziynet dolu kasaba olarak bilinen şehir zamanla Prizren ismini alıyor.
Osmanlı’dan önce “vicianum” adıyla bir Roma kasabası olarak bilinen başkent Priştine'nin
fetihle beraber yalnızca ismi değişmedi. Aynı zamanda kültürel şehir unvanını aldı.
Kasabaları şehirleştiren ve farklı bir kimlik kazandıran Osmanlı aynı zamanda yeni şehirler de
kurdu.
İpek
Antik dönemde ismi “Siparantum” olarak bilinen ve o dönemden bu yana ismi pek çok kez
değişen tarihi İpek kenti bugünkü ismine, Fatih Sultan Mehmet' döneminde kavuştu
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Yakova-Cakova
Kosova'da birçok şehrin ismi de zamanla ses değişimine uğrayarak farklı adlarla anılmaya
başlandı. Tekkeler şehri olarak bilinen “Yakova”nın adı Arnavutça “Cakova” olarak değişen
şehirlerden yalnızca biri.
Ceylan-Gilan
Osmanlı döneminde “Ceylan” ismini alan şehir, zamanla “Gilan” olarak anılmaya başlandı.
Arnavutça “Morava” adıyla da bilinen Gilan “Çamurlu Kent” anlamına geliyor. Siyasi ve politik
süreçlerin etkisiyle zaman içerisinde isimleri değişikliğe uğrayan kentler, Osmanlı’nın
kazandırdığı kültürel kimliğin izlerini taşımaya devam ediyor.
Arnavutluk
Osmanlı’nın çok uzun yıllar hüküm sürdüğü Balkan ülkelerinden olan Arnavutluk ise,
Osmanlının kültürel mirasının en açık görüldüğü yerlerin başında geliyor. İşkodra, Elbasan ve
Berat şehirleri Osmanlı döneminden bu yana aynı isimleri taşıyor.
Osmanlı’dan kalan birçok cami ve tarihi eserin yanı sıra Arnavutluğun birçok şehri de Osmanlı
döneminde aldığı isimlerle tanınmakta. Bu şehirler günümüzde de Osmanlı izlerini yaşatmaya
devam ediyor.
İşkodra
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2500 yıllık geçmişe sahip olan İşkodra, Osmanlıyı yaşatan örneklerden. Eski adı “Scutari” olan
Osmanlı'nın sancak şehri. Hem gelişimini Osmanlı döneminde yaşadı hem de İşkodra adını aldı.
Halen bu adı taşıyan İşkodra, ülkenin sanayi ve kültür merkezi.
Elbasan
Orta Arnavutluk’un en büyük şehirlerinden olan Elbasan ise, isminin yanı sıra pek çok mimari
mirası Osmanlı'dan devraldı. Milattan önce ikinci asırda kurulan şehrin o dönemdeki
adı Scampa idi. Osmanlı döneminde “Elbasan” adını alan ve halen bu ada sahip olan
şehirde Kales Camii ve hamam dikkat çeken yapılardan.
Berat
Arnavutluk’un en güzel şehri unvanına sahip Berat ise 2600 yıllık tarihe sahip. Antipatreaolan
adı Osmanlı döneminde “Berat” olarak değişen şehir, UNESCO koruması altında.
Vlora
Osmanlı döneminin önemli liman kentlerinden olan Vlora şehrinin adı Osmanlı
kaynaklarında Avlonya olarak yer alıyor. 2000 yıllık medeniyetin izlerinin yanında, Osmanlı
kültürel mirasını da taşıyan şehirde sayısız Osmanlı eserine rastlamak mümkün. Antik
Yunan’dan bu yana ayakta olan şehir bağımsızlık kenti olarak da anılıyor.
Durses
Arnavutluk’un en büyük limanının bulunduğu Durres ise, sahilleri ile ünlü. 3500 yıllık tarihi ile
kent o dönemde “Dyrrah” adıyla biliniyordu. Osmanlı döneminde Draç adını alan kent
günümüzde Durres adını taşıyor
Gjirokastra
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Gelişimini Osmanlı döneminde yaşayan bir diğer Arnavutluk şehri ise Gjirokastra. Eski
adı Ergirikastre olan kent barındırdığı özel yapılar ve tarihinden dolayı UNESCO tarafından
koruma altına alındı. Osmanlı eserlerini barındıran Gjirokastra için "tam anlamıyla kurulmuş ve
korunmuş Osmanlı şehri" tabiri kullanılıyor.

Bosna-Hersek
Bosna Hersek ile devam ediyoruz... 10 kantona ayrılan ülkede, Osmanlı döneminden bugüne
ulaşan şehir isimlerinin hikâyesini izliyoruz.
Üç etnik grubun birlikte yaşadığı Bosna-Hersek Osmanlı’nın izlerini muhafaza eden Balkan
ülkelerinden biri. Eski dilde iyi insanların bölgesi anlamına gelen “Bosna” adına ilk kez Bizans
kaynaklarında rastlanıyor.
Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplardan oluşan halkının yanı sıra ülke iki siyasi alt devletten
oluşmasından dolayı “Bosna-Hersek” adıyla anılıyor.
Saraybosna
Ülkenin başkenti ve en büyük şehri olan Saraybosna'nın adı, Osmanlı'dan
önce Vrahbosnaolarak biliniyordu.
Osmanlı devletinin fethi ile birlikte, “Bosna Saray” olarak adlandırılan şehir zaman içinde
“Saray Ovası” adını aldı. Günümüzde ise, şehrin resmi adı, Osmanlı döneminde aldığı isme
yakın olarak Sarajevo olarak kullanılıyor.
Türkler tarafından Saraybosna olarak anılan kent, aynı zamanda Osmanlının tarih boyunca
Avrupa'da kurduğu en büyük kent.
Travnik
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Osmanlı döneminde vezirler şehri olarak bilinen Travnik ise, aynı zamanda merkez Bosna
Kantonu'nun başkenti. Osmanlı İmparatorluğu'na onlarca devlet adamı yetiştiren kentte o
dönemde inşa edilen sayısız türbe ve cami bulunuyor. Osmanlı döneminde 151 yıl
boyunca Bosna Eyaleti'nin de merkezi olan Travnik, Osmanlı mirasının en iyi korunduğu
şehirlerden.
Tuzla
İsmi Türkçe olan Balkan şehirlerinden olan Tuzla, Bosna Hersek’in üçüncü büyük şehri. Bosna
Hersek’in Tuzla Kantonu olan şehir, Osmanlı'dan bugüne aynı ismi kullanıyor.
Binlerce yıl boyunca, aralarında çek, Alman ve Slovenlerin de bulunduğu 22 farklı milliyete ev
sahipliği yapan kent, Avrupa’nın en eski yerleşim birimlerinden biri olarak kabul ediliyor.
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Balkanlarda bir masal şehir: Kotor

Öyle estetik inşa edilmiş ki bu şehir, bir türlü bu yüzyıla uyarlayamıyorsunuz; şehrin
mimarisi yaşayanların önüne geçmiş adeta…
Nevra Neretva
Bir kasım sabahı Saraybosna'nın doğu garından Kotor’a doğru yola çıkıyoruz. Altı saatlik
Adriyatik manzaralı seyahatimizden sonra akşamüzeri Kotor'dayız. Kotor Yugoslavya
devletlerinden bağımsızlığını ilan eden son ülke olan Karadağ'da bulunan bir liman şehri.
UNESCO tarafından korumaya alınan bu şehir, manzarası ve mistik havası ile Venedik’in şanını
sarsmasına çoktan sarsardı ama Karadağ dediğimiz ülke vakti zamanında Fatih Sultan
Mehmet’in bile özerklik vermeden edemediği, hakimiyet altına almaya kıyamadığı tarihi ve
yapıları ile büyüleyici bir küçük ülke.
Küçük kelimesi hiç bu kadar yerinde kullanılmamıştır diyeceksiniz Karadağ'ı gördüğünüzde.
Tarihi bu kadar eskilere dayanmasa kimse ülke diye kaale almazdı fakat Osmanlı Devletinin
Karadağ’daki fetihleri Sultan 1. Murat dönemine kadar rastlıyor. İkinci Osmanlı-Karadağ
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çatışması ise 1. Beyazıt döneminde yaşanmış fakat Osmanlı Devletinin Karadağ'a asıl
fetihleri Fatih Sultan Mehmet döneminde olmuştur.
İlk gelişimde de eski şehir kısmını çok sevmiştim Kotor’un. “Old Town” denilen bu kısma tarihi
bir kapıdan geçerek giriyorsunuz. Kapıda şöyle yazıyor: “Başkalarına ait olanı istemeyiz ama
bizim olanı da vermeyiz.” Masal gibi bir şehir Kotor; sanki eski taş evlerden az sonra Rapunzel
saçını uzatacak ve genç bir oğlan kızın saçlarına tutunup kaleye tırmanacak diye beklerken başka
bir taş eve takılan gözünüz “şimdi renkli elbiseli birkaç kadın balkonlarda dans etmeye başlar
“derken bir Tony Gaflit filmi hayali kurmaya başlıyorsunuz. Başınızı her kaldırdığınızda ise
ülkeye ismini veren Karadağ’ı görüyorsunuz tüm heybeti ile... Eski taş evlerin arasından geçip
1000 merdivenle ulaşacağımız Kotor kalesine bu gelişimizde tırmanmaya kararlıyız fakat bu
planı ertesi güne bırakıp öncelikle bir şehre akşam girmenin tadını çıkarmak, insanlarla tanışmak
istiyoruz.
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“Hindistan’da tütün kaç para biliriz ama...”
Old Town Hotel’in kafesinde oturan seyyahların önünden birkaç kez geçiyoruz; önce
çekiniyoruz aralarına katılmaktan ama bu mevsimde şehirde yürüyen pek insan yok,
dayanamayıp kapıdan selam ediyoruz. 8-9 seyyah oturmuş, nerden nasıl geldiğini anlatırken
kağıt oyunları oynuyor, gitar çalıyorlar. Dışarda şahane bir bahar yağmuru var. Seyyahlardan biri
tütün sarıyor kapıda… o meşhur soruyla muhabbete davet ediyorlar bizi: “Nerdensiniz” (Where
are you from) “Türkiye'den” der demez “geçen hafta oradaydım” diyen bir seyyah başlıyor
anlatmaya. Sonrasında “nerdensin” deme sırası bize geliyor. Arjantin'den yola çıkan ve 3 aydır
yollarda olan iki kuzenle muhabbet ediyoruz, en çok kedilerini ve annelerini özlemişler.
“Özlemez mi insan kedisini” diyoruz. Ne diyelim. Hepimiz yola çıkarken kedi kıymetinde
özleyecek bir şey bırakır ardında…
Tüm gece muhabbet ediyoruz seyyahlarla; onlar alışık bu tatlı muhabbetlere, biz ise
doyamıyoruz. Saati sormak geliyor bir ara aklımıza; “burada hepimiz Hindistan’da tütün kaç
para biliriz ama yola çıktığımız ikinci ayda saati unuturuz” diyorlar. Biraz öykünüyoruz sürekli
yolda olma cesareti olan bu arkadaşlara… Onlar uyuklamaya başlayınca mumları sessizce
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söndürüp çıkarak hostelimizin yolunu tutuyoruz. Yağmur altında hava ılık ama deniz şehri
olması sebebiyle şahane bir fırtına var, bizi bile uçuruyor. Kendimizi Dostoyevski kahramanı
sanarak, rüzgarın bizi yönelttiği sokaklara kıvrıla kıvrıla, Raskolnikova güzellemeler dilimizde,
büyük katedralin önünden kendi hostelimize varıyoruz.
Öyle estetik inşa edilmiş ki bu şehir...
Gülmekten ve muhabbetten öyle yorulmuşuz ki ertesi sabah nerde olduğumuzu unutarak
uyandığımızdan olsa gerek şoktayız. Hızla çalan çan sesleri insanları bir tür seramoniye davet
ediyor, camdan bakakalıyoruz. Herkes meydana koşuyor. Kotor masal şehir demiştik daha evvel.
Buna bu sabah daha da inandık. Biz de masala ayak uyduralım diye pelerin tarzı ceketlerimizi
giyip meydana iniyoruz ama biraz fazla kaptırdık masal işine kendimizi anlaşılan, bizden başka
orta çağ elbiseli kimse yok meydanda… Şikayetçi değiliz; yola çıkmanın en haz verici
yanlarından biri aslında dolaşamayacağınız gibi kendinizi sokaklara vurmak... İnsanlar bir tür
seramoni yapadursun, biz kaleye doğru yol alıyoruz. Dha önce ziyaret edenler bir buçuk saatten
önce çıkamazsınız demişti ama yarım saat sonra kalenin tepesindeyiz. Tepede iki ayrı manzara
var: Kalenin arkası dağ manzarasına, ön kısmı deniz manzarasına bakıyor. Biz iki manzaraya
dağılıyoruz ruh hallerimize göre… Bir süre sonra yağmur tekrardan başlıyor. Aramızda dağ
yürüyüşlerinde tecrübeli olan arkadaşı önümüze alıp aşağı doğru yol alıyoruz.
Şehre tekrar indiğimizde “bir mekan arayalım, kahve içelim” derken Svedlana ile tanışıyoruz.
Svedlana yirmi yaşlarında kırmızı kareli örtüleri ile şirin bir mekanın işletmecisi. Türkiye
ziyaretinden yeni dönmüş ve bizi çok güzel ağırlıyor. Ertesi günlerde de Svedlana’nın
mekanından şaşmıyoruz, ortodoks klisesinin hemen arkasındaki büyük meydanda Svedlana’nın
kafesi… Zaten 16 bin nüfusu olan bir şehirde kime sorsanız size Svedlana’nın kafesini gösterir,
tüm şehir bir mahalle edası ile yaşıyorlar, her gün aynı yüzleri görüyorsunuz. Fakat öyle estetik
inşa edilmiş ki bu şehir, bir türlü bu yüzyıla uyarlayamıyorsunuz; şehrin mimarisi yaşayanların
önüne geçmiş adeta…
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Son günümüzde deniz kenarında yürümek istiyoruz. Tüm Balkan şehirlerinde olduğu gibi burada
da hava dengesiz fakat muhteşem. Düne nazaran hava güneşli ve rüzgarsız denize bakmanın
tadını çıkarıyoruz. Deniz dediysek Adriyatik denizi. Dünyanın en büyük denizi diye bilinen
Adriyatik, bazı bilim insanlarına göre de dünyanın en küçük okyanusu… Dayanamayıp Kotor’un
bir ucundan kasım ayında denize giriyoruz. Pişman değiliz. İnsan geçtiği bir şehirden bir daha
geçer mi bilinmez, içimizde bir şey kalmasın diye oluyor ne olursa dünyada; varsın Adriyatik'te
yüzmek içinizde kalmasın yolunuz Kotor’a düşerse…
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Üç imparatorluk gören sahil şehri: Ulçin

Karadağ'ın Ulçin şehri, tarih boyunca ticaretin merkezi oldu. Şehirin, köklü geçmişini
mimari eserlerden hareketle görmek mümkün. Osmanlı döneminde adı Ülgün olan şehirde
çok sayıda Müslüman yaşıyor.
Gencer Tatar
Karadağ'ın güneyinde deniz kıyısına kurulu Ulçin şehri, 11 binlik nüfusu ile Adriyatik denizinin
önemli bir sahil kenti. Şehir, arkeologların yaptığı araştırmalar sonucunda konumu itibariyle
birçok devlete ev sahipliği yapmış ve limanları ile yıllar boyunca ticaretin merkezi olmuş.

İliryalılar, Roma İmparatorluğu, Venedikliler ve son olarak 1571'de Osmanlı devleti tarafından
fethedilen kent, zengin mimarisi ile dikkat çekiyor. Tarihi boyunca bölgede kurulan birçok
devletin izlerinin görülebildiği Ulçin bugünkü halini Osmanlı devleti zamanında almış.

Osmanlı dönemindeki ismi ''Ülgün'' olan şehir, camiileri, kalesi ve saat kulesi ile tarihe ışık
tutuyor. Şehir Arnavut nüfusunun fazlalığı nedeniyle ''Karadağ'ın Arnavut merkezi'' olarak
adlandırılıyor. Şehirdeki nüfusun büyük çoğunluğu Müslümanlardan oluşuyor.
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Sahil kenti Ulçin'in caddelerinde motorlu araçlara rastlamak ise neredeyse imkansız. Kentin
hemen her yerine ulaşım yürünerek sağlanıyor. Yerli halkın geçim kaynağının balıkçılık ve
turizm olan şehirde tarımcılık da ön planda.
Ulçin bugün bir turizm kenti
Doğal güzellikleri, deniz kıyısına yakın evleri, sokakları, sahilleri ve plajları ile ünlü kent yaz
aylarında turist akınına uğruyor. Balkan ülkelerinden gelen turistlerin yanı sıra orta Avrupa
vatandaşları da yaz turizmi için Ulçin'i tercih ediyor.

Ulçin'de yaz aylarında ortalama hava sıcaklığı 35 dereceyi buluyor. Bu nedenle Ulçin
ziyaretçileri gündüzlerini Adriyatik denizinin serin sularında geçiriyor. Ulçin'de gün batımının
ardından kent sakinleri şehrin merkezi Korzo'da buluşuyor.

Geceleri geç saatlere kadar açık olan çarşılarda alış veriş yapılıyor, Adriyatik deniz manzarası
eşliğinde yemek yemenin keyfi çıkarılıyor. Şehir içindeki mimari güzellikleri, doğa ile iç içe
hayatı ile Ulçin, Karadağ'da görülmesi gereken kentlerin başında geliyor.
Derya kenarında bir mabed, Kumluk Camii
Karadağ'ın liman şehri Ulçin'de asırlara meydan okuyan bir mabed Denizciler Camii. Adriyatik
sahilinde, deniz kıyısında bulunan cami eski adıyla Kumluk olarak anılıyor. Bu camide
genellikle denizcilerin ibadet etmesinden dolayı halk arasında Denizciler Camii olarak biliniyor.

Denizciler Camii İmamı Besim Cura, mabedle ilgili şunları ifade etti: “İslam Birliği Arşivi’nde
bulunan Osmanlıca belgede bu caminin adı “Kumluk Camii’’ olarak geçiyor. Dilimizde de
kumsal demek. Sahil yakınına kurulduğu için bu adı vermişler. Buradaki halktan bazı kişiler
burayı hala Kumluk Camii olarak adlandırıyor ve öyle biliyor. Zaten orjinal ismi de bu. Ulçin’de
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çoğunluğu, Müslüman Arnavutlar oluşturuyor. Elhamdülillah, halkın yüzde 85-90’ı Müslüman
diyebiliriz.”

Camiinin ilk inşaası millattan sonra 300'e uzanıyor. Bugünkü görünümü ise 1798 yılında
kazanıyor. Her ne kadar Denizciler Camii'nin inşası hakkında günümüze kesin bilgiler ulaşmasa
da yapının tarihinin İşkodra Paşası İbrahim Bey Buşati'nin katıldığı ve Osmanlı-Sırp krallığı
arasında yapılan savaşlara kadar uzandığı biliniyor.

Cenk sırasında kendi yaralanan, kardeşi de şehit olan İbrahim Bey'in şükür için mal varlığını
satarak Ulçin'de bir cami ve külliye yaptırdığı ifade ediliyor. Osmanlı Devleti'nin Ulçin’den geri
çekilmesi ve Sırp-Karadağ Krallığının bölgedeki hakimiyetini arttırmasıyla, 1931 yılında
Denizciler Camii ve Külliyesi yıkıldı..
Zamanla bu alana başka binalar dikilse de son dönemlerde yapılan arkeolojik kazılar sonucunda,
bölgede cami olduğu bulunarak caminin temelleri ortaya çıkartılıyor. Karadağ İslam Birliği
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vasıtasıyla da mimari şekline sadık kalınarak 2008 yılında camii, tekrar inşa edilmeye başlanıyor.
Üç yıl süren çalışmaların ardından Denizciler Camii'nin içindeki hat levhaları üç boyutlu olarak
yeniden hayata geçiriliyor..

Şehri en güzel gören mevki, Ulçin kalesi
Ulçin'de eski devirlerden kalan bir mimari yapıda, şehir kalesi. Eski Ulçin kenti olarak kabul
edilen kalenin temellerini İliryalılar atmış. Kalenin bugünkü haline kavuşmasındaki imza ise
Bizans, Venedik ve Osmanlı'ya ait.

Adriyatik kıyısında, dağlık bölgeye kurulan kale ve içersindeki kent 2500 yıllık bir tarihe sahip.
Ulçin kale kenti iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısım kayalık yarımadanın en yüksek noktası,
ikinci kısım ise kentsel yerleşim alanı olarak şehre doğru ilerliyor.

Antik Ulçin kenti farklı medeniyetlerin mimari izlerini bugün de koruyor. Şehirde, İliryalılar'dan
bugüne ulaşan duvarlar, rönesans döneminde barok tarzı ile yapılan evler ve Osmanlı döneminin
mimari eserleri kendini gösteriyor.
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Ulçin kalesinin içerisinde yaşam bugün hala devam ediyor. Fakat tarihi evler pansiyonlara
dönüştürülmüş durumda. Uçsuz bucaksız deniz manzarasına ev sahipliği yapan bu pansiyonlar
Ulçin turizimi için olduça önemli görülüyor.
"Ulçin denince akla balık gelir"
Önemli bir liman kenti olan Ulçin'de yerli halkın turizm dışında bir başka uğraşı da balıkçılık.
Şehirdeki bir restoranın sahibi Murto Bushati, şehirdeki balık kültürü ile ilgili şu şekilde konuştu:
“Ulçin denildiği zaman akla balık gelir, burası balıkla meşhur. Yurt dışındaki bazı kuruluşlardan
sertifikalarımız var. Bu yörenin geleneği balıkların sadece ızgarada pişirilmesidir.
Aynı şekilde yine bu yöreye ait özel soslar kullanıyoruz. 35 yıldan fazla bu restorandayız.
Restoranı ilk babam kurdu, şimdi ben, çocuklarım, eşim ve annem hep birlikte devam ettiriyoruz.
Aslında hem mirasa sahip çıkıyoruz, hem de kazancımızı elde ediyoruz. Gün batımını izlemek
isteyenler için burası gerçekten harika bir yer. İnsanlar hem kaleyi ziyaret ediyor, hem de gün
batımında gelip burada yemeklerini yiyor.”

Kale sokaklarına girildiğinde kartpostallardaki kadar güzel görüntülerle karşılaşılıyor. Daracık
sokaklar, ziyaretçilerine doğayla iç içe olma imkanını sunuyor. Şehir halkı ve turistler gün
batımını izlemek istediklerinde kaleyi tercih ediyorlar. Kalenin en üst mevkinden eşsiz bir
manzara görüntü, akşam olduğunda kente bambaşka bir kimlik kazandırıyor.
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Hırvatlar ve Hırvatistan’da Unutulan Müslüman Tarihi

Hırvatistan denince İslam adına akla gelen neredeyse yok gibidir. Halbuki Bosna Hersek
ve Sırbistan ne ise bugünkü Hırvatistan’ın belli bölgeleri de Osmanlı kültürü açısından
aynısını yaşamıştır. Ne acıdır ki bugün Hırvatistan sınırları içerisinde bu kültürün izlerinin
tamamına yakını silinmiştir
Abdullah Osmanoğlu
Hırvatistan denince İslam adına akla gelen neredeyse yok gibidir. Halbuki Bosna Hersek ve
Sırbistan ne ise bugünkü Hırvatistan’ın belli bölgeleri de Osmanlı kültürü açısından aynısını
yaşamıştır. Ne acıdır ki bugün Hırvatistan sınırları içerisinde bu kültürün izlerinin tamamına
yakını silinmiştir.
Yakın zamanda Oğuz Aydemir ve Andelko Vlasic tarafından yayınlanan Hırvatistan’da
Osmanlı Kültürünün İzleri (Traces of Ottoman Culture in Crotia) adlı kitap ciddi bilgiler
sunmaktadır. Çoğunluğunu bu kitaptan edindiğimiz bilgileri istifadenize sunuyoruz.
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Osmanlı bugünkü Hırvatistan’ın üç bölgesinde hakimiyet
kurmuştur: Slavonia, Dalmaçya ve Krajina. Slavonia ile Slovenya karıştırılmamalıdır; Slavonia
Bosna’nın kuzey sınırı bölgesidir, Slovenya ise ayrı bir devlettir. Osmanlı Devleti bu Slavonya
ve Krajna’da 1520’den itibaren fetihlere başlar. Öncelikle Slovonski Brod, Osijek gibi şehirler
Osmanlı hakimiyetine girer. 1530-1600
arasında Vukovar, Grojani, Kutjevo, Pozega, Cernik, Virotivica, Kostanica ve diğer birçok
şehir Osmanlı hâkimiyeti altına alınır. Bugunkü Hıravatistan’ın başkenti Zagreb’e ciddi bir
Osmanlı taaruzu olmaz çünkü asker ve akıncılar daha çok Macarlar ve Almanlar ile
uğraşmaktadır. Zagreb bu rotanın oldukça dışında kalmaktadır. Ancak Telli Hasan
Paşa yönetimindeki Osmanlı ordusu 1593’de Siska’ya (Sisak) kadar sokulmuştur. Burası
Zagreb’e yaklaşık 40 km uzaklıktadır. Diğer taraftaki Adriyatik kıyılarının çoğu da Osmanlı
hâkimiyetindedir

.
Hırvat kökenli Osmanlı paşaları
Tabii ki bütün Hırvat kökenli insanlar Hırvat Krallığı topraklarında yaşamamaktadır. Bosna ve
Hersek bölgeleri içinde de Hırvatlar yaşamaktadır ve Osmanlı yönetiminde birçok Hırvat kökenli
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genç devşirme sistemine girmiştir. Hırvat kökenli Osmanlı paşalarının ilklerinden bir
isim Hersekli Ahmed Paşa’dır ki kendisi aslında tam manasıyla devşirme sistemine
girmemiştir. Ahmet Paşa’nın ilk ismi Stephan’dır ve babası Bosna’nın soylu ailelerinden birinin
çocuğu olarak dünyaya gelir. İstanbul’a diplomatik sebeplerden dolayı gönderilir ve burada
Müslüman olur. Osmanlı devlet sistemine alınır ve tam 5 kere Sadrazamlık makamına
getirilir. Fatih Sultan Mehmet, II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim zamanlarında görev
yapmıştır.

Bir diğer önemli meşhur isim ise bugün “Muhteşem Yüzyıl” dizisi sayesinde daha yakından
tanınan Rüstem Paşa’dır. Rüstem Paşa (Opukovic)’in Skradin’de doğduğu rivayet edilir ve genç
yaşta devşirme sistemi ile İstanbul’a getirilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman döneminin en güçlü
Sadrazamlıklarından birini yapmıştır. Bir diğer şaşırtıcı gelebilecek isim Kuyucu Murat
Paşa’dır. Bilindiği üzere Andaolu’daki Celali İsyanları’nı bastıran Sadrazam olarak nam
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salmıştır. Ancak aslen Bosnalı bir Hırvat olduğu bilinir. (Bir başka meşhur devlet adamı Dilaver
Paşa’nın da Hırvat kökenli olduğu not edilmektedir.)
Hırvat kökenli paşalardan birçok deniz adamı da çıkmıştır. Mesela Piyale Paşa’nın Dalmaçya
bölgesi civarında dünyaya geldiği rivayet edilir. Piyale Paşa genç yaşta Osmanlı tarafından
Enderun’a konulur ve uzun yıllar Osmanlı Deniz Kuvvetleri Kumandanı (Kaptan-ı Derya) olarak
görev yapar. Akdeniz’i bir Türk gölü haline getiren kumandanlardan biridir. Dalmaçyalı bir
başka general Silahdar Yusuf Paşa’dır. Asıl ismi Yusuf Maskovic’dir. O da Osmanlı deniz
kuvvetlerinde Kaptan-ı Deryalık görevine yükseltilmiştir.
Osmanlı ile mücadele eden Hırvat kumandanlar ve edebiyatçılar
Tarihte Osmanlı ile ciddi mücadele eden Hırvat kumandalar ve edebiyat adamları da olmuştur.
Maalesef bugün Hırvatistan’da sadece bu isimler birer kahraman olarak bilinmektedir, Osmanlı
Devleti’nde görev yapan paşaların isimleri ise silinmiştir. Onların izlerinde sokak isimlerinde
dahi rastlamak zordur. Mesela Nicola Jurisic, Kanuni’yi Viyana yolunda bugün Macaristan
topraklarında kalan Günz kalesinde 4 hafta oyalamıştır ve Viyana kuşatmasını geciktiren
kişidir. Kale sonunda teslim olur ama Kanuni Viyana’ya çok geç gidebilir ve kuşatma için yeterli
zaman kalmaz. Bir başka kumandan Stojan Jankovic de Venedikliler adına Osmanlı’ya karşı
çokça taaruzlarda bulunmuştur. Ivan Gundulic ise yazdığı şiirler ile meşhur
olmuştur. Osman adlı bir kitap kaleme almıştır ve bu kitap her zerresiyle Hristiyanlık ve İslam,
Avrupa ve Türkler arasındaki mücadeleden bahseder. Gundulic Türklere karşı mücadeleyi
kutsamıştır. Slavların düştüğü durumdan dolayı çok dertlidir ve Osmanlı öncesi zamanlara özlem
duyar. Bugünkü Hırvat ve Sırp edebiyat dünyasının övgüyle yadettiği bir isimdir Ivan
Gunudulic.
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Osmanlı izleri nerdeyse tamamen silinmiş
Hırvatistan topraklarında imar edilmiş cami, tekke, mektep ve diğer eserlerin sayısı yüzleri aşar.
Maalesef bugün itibariyle yerlerini tespit etmek çok zorlaşmıştır. Buradaki şehirler hakkında
özellikle Evliya Çelebi detaylı bilgi vermektedir. Özetle aktaracak olursak; Slavonya bölgesinde
şehirlerin çoğu Osmanlı tarafından imar edilmiş ve İslamlaştırılmıştır. Buradaki camilerin bir
kısmı önce kiliseden çevrilmiştir, ancak bölge 1683’den sonra kaybedilmiştir ve camiler bugün
tekrar kilise olarak kullanılmaktadırlar. Mesela Donji Miholjac’daki St. Michael Kilisesi bu
şekilde sonradan kiliseye dönüştürülmüştür.
En büyük Müslüman yerleşimlerden birisi olan Pojega’da dokuz cami ve bir Halveti
dergahı olduğu kaydedilmiştir. Sultan Süleyman ve Sultan Selim camileri, ki her ikisi de
kiliseden camiye çevrilmiştir, zamanın önemli camileridir. Maalesef bugün Pojega’da Müslüman
izlerini bulmak çok zordur. Neredeyse yüzde 75’ini Müslümanların
oluşturduğu Kutjevo şehrinde de bugün itibari ile bir şey kalmamamıştır. Hindi Baba
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tekkesinin olduğu Vukovar, Slavonski Brod, Gorajan, Valpovo, Cernik ve Dakovo gibi diğer
ufak şehirlerdeki cami ve tekkeleri Evliya Çelebi detaylıca not etmiştir. Ancak kendisi
özellikle Osijek şehrine hayran kalmıştır. Şehrin mimarisi, yerleşim yapısı ve meşhur köprüsünü
överek anlatır. Burada 12 cami olduğunu not eder. Drava nehri yanındaki bu güzel Osmanlı
şehrinden bugün itibariyle ne Kanuni’nin köprüsü ne de camiler kalmıştır (Aslında bügun
Belgrad’ı Zagreb’e bağlayan otoyolun rotası Osmanlı’nın imar ettiği şehirler istikametinden
geçer.)
İlok, Virovitca, Orahovica, Petrinja, Gvozdansko, Kostajnica, Stulic, Licki Osik, Morcic,
Perusic, Dalmatia, Vrana, Nadin, Zemunik, Bribir, Prolozac, Solin, Makarska, Opuzen, Vrgorac,
Imotske, Igrane, Dubrovnik gibi nice Hırvatistan şehirlerinde Osmanlı’nın bir geçmişi vardır.
Ancak bunların izlerini bulmak hemen hemen imkânsızdır.
İlginç bir rivayete göre Gradişka beldesindeki tekkede bulunan Şeyh Ali Gaybi, Slavonya
topraklarında bir gün Osmanlı hâkimiyetinin sona ereceğini hissetmiş ve bunu çevresiyle
paylaşmıştır. Bugün Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti bölgesinde kalan Gradişka’da tekke
kalmadığı gibi Slavonya bölgesinde de Osmanlı hâkimiyeti sona ermiştir.
Anlaşılan o ki 1683’deki Viyana Kuşatması sadece bir başarısızlık değil Osmanlı’nın Batı
topraklarının çoğunun kaybedildiği büyük bir hezimettir. Müslüman toprakları Endülüs’te
olduğu gibi kaybedilmiş, İslam’ın izleri silinmiştir. Buralarda can veren şehitlerimizin ruhuna
birer Fatiha okumayı ihmal etmeyelim…
Kaynak Dünya Bizim
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Srebrenitsa’yı Yeniden Yaşamak

Srebrenitsa’da yaşanan olaylar Müslümanların 1683’den beri karşı karşıya kaldığı
hadiselerin bir tekrarı. O gün yaşadığımız tek fark olayları kameraların kaydetmiş olması.
Dr. Mehmet Ali Debre
Srebrenitsa katliamının 22.yıl dönümünde yine büyük etkinlikler düzenleniyor. Sosyal medyanın
her yerinde yapılan paylaşımlar var. Yazılı ve görsel basında hadiselerle alakalı yeni bilgiler
ortaya çıkıyor.
Bu etkinlikler dayanışmayı arttıran faaliyetler. Ancak 1992 yılında Sırplar Doğu Bosna’ya saldırı
başlatmadan önce de Müslümanlar benzeri anı ve taziye günleri düzenliyorlardı. Bir daha asla
benzer şeyler yaşanmayacağını söylüyorlardı.
Acaba bu kadar sık hatırlamak-hatırlar gibi yapmak- daha derinlerde saklanan bir acizliğin
ifadesi midir?
Aslında Srebrenitsa’da yaşanan olaylar Müslümanların 1683’den beri karşı karşıya kaldığı
hadiselerin bir tekrarı. O gün yaşadığımız tek fark olayları kameraların kaydetmiş olması.
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Viyana Bozgunu, Osmanlı Avusturya-Rusya Savaşları, Balkan Savaşları, İkinci Dünya Savaşı
ve hatta Srebrenitsa’dan sadece 3 sene önce 50 kilometre ötedeki Zivonik, Bijelina ve
Visegrad’da yaşananlar neydi?
İşte bu katliamlar Batı cephesinde 250 senedir yaşanan elim hadiselerin tekrarından başka bir şey
değildir.
Srebrenitsa insanlığın ortak acısı mıdır?,
Değildir.
Müslümanların sadece Müslüman oldukları için katledilmeleri, yerlerinden sürülmeleri ve
mallarının gasb edilmesidir. Müslüman’a karşı öfke, nefret ve düşmanlığın tezahürüdür. Aynı
zamanda Müslüman’ın güçsüzlüğü, zayıflığı ve çaresizliğinin neticesidir.
Srebrenitsa’da Neler Yaşandığını Bilen Var mı?
Ve Sorular…
Srebrenitsa şehri Bosna Hersek’in doğusunda yer alır. Sırplar Bosna’nın doğusundaki diğer
şehirler olan Vişegrad, Foça, Bijelina ve Zivornik’i zaten 1992’de ele geçirmişlerdi. Bu şehirler
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Srebrenitsa’dan daha büyüktü, ama buralardaki katliamlar nedense fazla gündeme gelmemiştir.
Hayatta kalanlar göç etmeye mecbur kalmışlardı. İşin acı tarafı buralarda hem Balkan Savaşı
hem de II. Dünya Savaşı’nda da benzer katliamlar yaşanmasıdır. Hatta bazı köylerde daha acı
katliamlar olmuştur. Çünkü Sırbistan ile sınırdadır.
Peki Müslüman yöneticiler ve insanlar benzer durumlara karşı neden yeterli hazırlığı
yapmamıştır?
Anlaşılacağı üzere Srebrenitsa aslında ufak bir şehirdir. Ancak savaş boyunca bu büyük
şehirlerden ve civar köylerden kaçan Boşnak Müslümanlar Srebrenitsa’ya sığınır. Bir de BM
burayı sözde güvenli bölge olarak ilan eder. Zaten bölge olduğu gibi dağlık ve ulaşımı zordur.
Sırp ve Boşnak köyleri iç içedir.
Oradaki Müslüman kuvvetler 1992-1993’de Sırpları geriletmiştir ve köyleri etkisiz hale
getirmiştir. Bu yüzden Srebrenitsa’nın nüfusu olağanüstü artmıştır..
Sırplar Srebrenitsa’yı çevrelerler ama önceliği Saraybosna’ya verirler. Bir yıla yakın bu durum
devam eder. Saraybosna’da netice alamazlar. Orta Bosna’da Hırvat ve Müslüman ordusu
tarafından püskürtülmeye başlanırlar. Kamuoyu baskısı artar.
Uç noktadaki Srebrenitsa kolay hedeftir. 1995 Haziran’dan itibaren Srebrenitsa’ya asker
yığmaya başlarlar. Kuşatma artar.
Burada şu soruları sormamız gerekir:
1- Alija Izzetbegovic Srebrenitsa’daki Müslümanların geleceği hakkında ne düşünmüştür? Ne
yapmıştır?
2- Srebrenitsa kumandanı olarak bilinen, hatta oradaki Sırpların öfkesini kabartan Naser Oric ve
silahlı kuvvetler 1995 Temmuzunda nerededir, ne yapmıştır?
3- Başta Türkiye olmak üzere İslam dünyasında hadiseleri takip eden diplomatik ve askeri
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yetkililer yaklaşan faciaya karşı ne yapmıştır?
4- ABD ve NATO Bosna’ya müdahale etmek için böyle bir katliamın gerçekleşmesine göz mü
yummuşlardır?

Neticede Srebrenitsa’daki Müslümanlar silahlarını bırakıp teslim olmayı kabul etmiştir. Bunu
BM ve Sırpların sözlerine güvenerek yapmışlardır. Peki onlara BM ve Sırplara güvenmelerini
kim söylemiştir? Yoksa buna mecbur mu kalmışlardır?

Sırp milisler 1 değil 3 gün boyunca Müslüman erkek Boşnakları toplu halde katlettiler. Bu
katliamı sadece Srebrenitsa şehrinde değil civar köy ve kasabalarda da yaptılar. Maalesef herkes
gözünü kapadı.
Srebrenitsa’yı unutmayalım…Peki ne yapalım?
Bu noktada şu soruları sormadan duramıyoruz:
Srebrenitsa’dan sonra konvoylar ve kafilelerle 11 Temmuz’da Potocari’de toplanmaktan,
Facebook sayfamıza beyaz zambak koymaktan başka ne yaptık ve ne yapıyoruz?
Müslümanların bütün Balkanlar ve Avrupa’da geleceğe dair planları var mı?
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Geçmişte Miloseviç’in Bosna’nın köy köy etnik haritasını çıkardığı gibi bugün de Dodik ve
Vujcic “yakında Bosna dağılacak” diye bas bağırırken tedbir alıyor muyuz?
Boşnaklar ve Arnavutlar neden AB’ye girmekte bu kadar istekli diye soruyor muyuz?
Bulgaristan’daki Türkler Bulgarlaşırken, Arnavutlar milliyetçiliğin kıskacında erirken bir şeyler
yapıyor muyuz?
Anavatan Türkiye’de güven içinde yaşarken yoksa her gün İslam’dan uzaklaşıyor muyuz?
Sırb’a, Hırvat’a, Fransız’a, İngiliz’e benzerken “Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o
onlardandır” Hadis-i Şerif’inin manasını düşünüyor muyuz?
Srebrenitsa acizliğin, aidiyetinden kopmanın, adaleti unutmanın, ilimden uzaklaşmanın,
boşvermişliğin ve adaletsizliğin neticesidir.
İbret alabilmek duası ile…
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Osmanlı Rumeli’sinin İzinde: Unutulan Bulgaristan Müslümanları
1

Bulgaristan Nüvvab Medresesi hocaları ve talebeleri
Bulgaristan'da komünizm döneminde kapatıldıktan sonra tekrar açılan ve halen Şumnu
İmam Hatip Okulu olarak faaliyet gösteren Nüvvab Medresesi’nin ibretlik hikâyesini,
okulun son mezunlarından Profesör Ismail Cambazov 'Medresetü’n Nüvvab: AnılarBelgeler' isimli hatıratında anlatmış.
Abdullah Osmanoğlu
Halihazırda 1 milyona yakın Müslüman’ın yaşadığı Bulgaristan’dan 1876’dan günümüze kadar
yaklaşık 1.5 milyon insan Türkiye’ye göç etti. Buna ek olarak, savaş ve işkence neticesinde
binlerce Türk ve Pomak hayatını kaybetti. Netice olarak, şu anda Bulgaristan’da yaşayan Türk,
Pomak ve Roman nüfusdan daha fazla sayıda “göçmen” Türkiye’de ikamet etmektedir. Edirne,
Çanakkale, İzmir, Manisa, Balıkesir ve İstanbul’da hatırı sayılır bir Bulgaristan Türkü göçmen
nüfusu bulunsa da yaşanan göçlere dair ilgi ve alaka şaşırtıcı derecede zayıftır.
Bu bağlamda yazımızda, komünizm döneminde kapatıldıktan sonra tekrar açılan ve halen Şumnu
İmam Hatip Okulu olarak faaliyet gösteren Nüvvab Medresesi’nin ibretlik hikâyesini, okulun
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son mezunlarından Profesör Ismail Cambazov’un Yeni Zamanlar Sahaf’dan çıkan Medresetü’n
Nüvvab: Anılar-Belgeler isimli hatıralarından derleyerek anlatacağız.
Nüvvab, Bulgaristan’daki Müslümanlar arasında bir efsaneydi
Balkan Savaşları sonrası Osmanlı’dan kopan Bulgaristan’da 1 milyonun üzerinde Müslüman
kalmıştı. Bulgar devleti ile Osmanlı Hükümeti arasında imzalanan İstanbul anlaşmasına eklenen
bir madde ile Bulgaristan’da kalan Müslümanlara eğitim verecek kurumlar açılması kabul
edilmişti. Bu anlaşmaya binaen Türkiye’de halifeliğin kaldırılmasından iki yıl önce, 1922
senesinde açılan “Nüvvab Medresesi” 1947’ye kadar faaliyet gösterdi. Okulda 1945-1948 yılları
arası öğrencilik yapan Cambazov’a göre Nüvvab, Bulgaristan’daki Müslümanlar arasında bir
efsaneydi; kendisi Nüvvab öğrencilerinin sokaklardaki sarık ve cübbeleriyle ihtişamlı
yürüyüşlerinden çok etkilenmiş ve okula kaydolmaya karar vermişti. Cambazov okula
kaydolduğunda müdür Hacı Ahmed Efendi’dir (Ahmed Davudoğlu). Ancak Bulgaristan’ın
1944’de komünist idare altına girmesinden sonra Nüvvab üzerinde baskılar artmaya başlamıştır.
Öğrenciler arasında ise okul yönetimi ve ders müfredatına muhalif oluşumlar güç kazanmıştır.
Sarık ve cübbe giyilmesine karşı oluşan tepki neticesinde öğrencilerin birçoğu kılık kıyafet tarzını
değiştirmeyi tercih eder. Okula başladığı zaman karşılaştığı bu tablo ile şoka uğradığını ifade eden
Cambazov, kendisinin sarık takan son öğrencilerden olduğunu aktarır.
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Cambazov’a göre 1945 senesi itibariyle öğrenciler üç gruba ayrılmıştı. Kendilerine “komünist”
diyenler, Türkiye’deki Kemalist devrimden etkilenen ancak komünizmi benimseyenler, siyasete
karışmayıp derslerine devam edenler. Cambazov bu son gruptaki öğrencilerin çoğunlukla medrese
kökenli olduklarını kaydeder. Bu durumun dışında öğrenciler “rüşdiyeli” ve “medreseli” olarak
ikiye ayrılmışlardır; geleneksel medreseye gidenler dini ilimler alanında, rüşdiye mezunları da
fenni ve beşeri bilimlerde daha başarılı performans göstermekteydiler. Cambazov’a göre Nüvvab
öğrencileri dönemin en iyi Bulgar Lisesi ile bilgi yarışmasında rekabet edecek kadar çalışkan ve
azimliydiler. Kültür çalışmalarına ilgi gösterirler ve güncel meseleleri takip ederlerdi. Hatta bir
defasında Namık Kemal’in Vatan Yahut Silistre’sini bulup okuyan öğrenciler, bu oyunu
sergilemek için prova yapmış ancak Bulgar idarecilerin telkinleri ile sergilemekten
vazgeçmişlerdi.
“Perdeleri yırtılsın, açılsınlar” denilerek kız-erkek tango oynamaları emredilmiş
Cambazov’a göre Nüvvab öğrencilerinin istikbali parlaktı ancak Bulgar yöneticilerinin bir kısmı
kendilerini kimliklerinden uzaklaştırmak için sistemli bir şekilde çalışma yapmaktaydılar.
Cambazov bu noktada hatırında kalan belli örnekleri anlatır; mesela Nüvvab öğrencileri, gençlerin
köy-kasabalardaki

altyapı

hizmetlerine

destek

olması

için

çalışmalarını

örgütleyen Brigadirlik etkinliklerine katılıyorlar ve etkinlikleri sonrasında kültürel faaliyetler de
düzenleniyorlardı. Bir defasında bu faaliyetler esnasında kız ve erkek gruplarının bir arada dans
ettiğini duyan Bulgar yönetici uygulamaya şiddetle karşı çıkar ve yasak getirir. Yasağı öğrenen üst
komite üyesi bir başka idareci ise Bulgar öğrencilerin bir arada dans etmemesini, ancak “perdeleri
yırtılsın, açılsınlar” diyerek Nüvvab öğrencilerine kız-erkek bir arada zorla dans yaptırılmasını
emreder. Bu emirden sonra kendilerinin kamplarda tango oynadıklarını anlatan Cambazov yine
benzer bir şekilde “İçki Kullanmayanlar Cemiyeti” gibi resmi bir kurumun Türk-Müslüman
köylerinde içki kullanımını teşvik ettiğini nakleder. Cambazov'a göre Türk vatandaşlar söz konusu
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olduğunda hükümet resmi politikaların dışında hareket etmişti ve bunu belirli bir kültür politikası
olarak yürütmüştü.
Öğrencilere ateizm propagandası nasıl yapılmış?

Cambazov, Nüvvab öğrencileri arasında ateizmin nasıl yayılmaya çalışıldığını da detaylı olarak
anlatır. Aslında 1945 sonrası artan ateist propagandaya rağmen Nüvvab mensupları Allah’ın
varlığını inkâr eden, dine ve kutsal değerlere karşı çıkan söylemlere fazla aldırış etmemişler, hatta
tepki göstermişlerdir. Ancak Cambazov’a göre Bulgar yönetimi farklı metotlar uygulayıp
kendilerini yavaş yavaş etkilemeye çalışmıştır. Cambazov bu süreçte Nüvvab öğrencileri ile
ilgilenmeye başlayan Iliya Petkov adlı gençlik örgütü üyesi ile yaşadıklarından bahseder.
Deliorman Türkçesini kendisinden daha iyi konuşan İliya’nın, kendilerinin sarık takmasına, namaz
kılmasına ses etmediğini ama okumaları için bazı kitapçıklar verdiğini anlatır. Cambazov ilk
olarak “Dünyanın Menşei” adlı bir kitabı okumuştur ve bu kitapta mevcudatı Allah’ın
yaratmadığı anlatılmaktadır. Akşamları Cambazov ile görüşen İliya, ondan okuduğu bölümleri
kendisine özetlemesini rica eder ve sürekli olarak Cambazov’u övücü ifadeler kullanır. Bu şekilde
takdir edildiği için çok sevinen Cambazov, İliya’nın kendisine ödül olarak ikinci bir kitap
getirdiğini aktarır. Yeni kitap da “insanın yaratılışı”ndan bahsetmektedir. Açıkça dinlere karşı
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yazılan bu kitap Darwin teorisini savunmakta ve insanlığın maymundan geldiğini iddia
etmektedir.
Okuduklarından sonra iyice kafasının karıştığını anlatan Cambazov, bir gün Fıkıh dersinde konuyu
hocası Hafız Nafiz Bey’e sorar. Hocasının konuyu özel olarak odasında cevapladığını ve
kendisine ikna edici cevaplar içeren bir kitap okuttuğunu söyleyen Cambazov, buna rağmen
kafasının tam olarak netleşmediğini aktarmaktadır. İliya tarafından verilen kitapların Moskova’da
basılmış olması Cambazov’un ilgisini çeker. Okuduklarının Lenin ve Stalin’in fikirleri olduğunu
duyunca daha da etkilenmiştir çünkü o zaman için Lenin, Stalin, komünizm sihirli kelimelerdir.
Ne Marks’ı ne de Lenin’i tam olarak okumamış olsa da Cambazov artık kendini yavaş yavaş
Marksist-Leninist olarak tanımlamaya başlamıştır. Nihayetinde Iliya’nın sabırla çalışıp kendilerini
ateist yaptığını yazan Cambazov, ancak yıllar sonra öğrencilere karşı uygulanan taktikleri
anlayabildiğini, yine de kendisinin bu kadar hızlı nasıl değiştiğine zaman zaman şaşırdığını
kaydeder.
İsim değişiklikleri zorla değil sevinçle yapılmış
Yine bir başka görüşmelerinde İliya, Nüvvab öğrencilerine kırmızı şarap ikram etmiş, Ismail
Cambazov da ilk kez içki içmiştir. Bundan sonra yavaş yavaş içkiye alıştığını söyleyen Cambazov,
İliya’nın, öğrencileri Bulgar liselerinde düzenlenen eğlence gecelerine çağırmaya başladığını
anlatır. Cambazov bu hayat tarzının kendileri gibi genç insanlara cazip geldiğini, çevrelerinde
Allah ve Peygamber’den bahseden insan neredeyse kalmadığını, bilimsel toplantılara katıldıklarını
ve buralarda tabiat kuvvetlerinin hâkimi olacaklarını iddia eden adamları dinlediklerini aktarır.
Konuşmacıların “cenneti gök-yüzünden yeryüzüne indireceğiz, insanlara bu hayatta cenneti
yaşatacağız” gibi ifadeler kullandıklarını, kendilerinin de bu cereyana kapıldıklarını itiraf eden
Cambazov, yaptıkları işlerin kimliklerine aykırı olduğunu hiç düşünmediklerini ifade eder. En
sonunda Bulgarlar tarafından zorlanmadıkları halde sevine sevine isim değiştirme kampanyasına

94

katıldıklarını not eden Cambazov’a göre artık bu aşamadan sonra kapılar kendilerine açılmış ve
Bulgar kurumlarında idareci, politikacı veya bilim olarak görev yapma hakkına sahip olmuşlardır.
“Bütün arkadaşlarımızın kalbi senin söküp atmaya çalıştığın imanla, Türklük bilinciyle
dolu”
Cambazov, İliya ile kurdukları arkadaşlık esnasında yaşadıkları çarpıcı bir anekdotu paylaşır. Yine
onunla beraber oldukları bir akşam muhtemelen içkiyi fazla kaçıran arkadaşları Köstenceli Ali,
İliya’ya kızar ve birden bağırmaya başlayarak şu ifadeleri kullanır: “Sen bizi budala mı
zannediyorsun, Bay Iliya? Bu içkilerle, bu seminerlerle, sen bizim benliğimizi, kimliğimizi
pamukla almak, kafasız ve kalpsiz birer emir kuluna, robota çevirmek istiyorsun. Fakat
yapamayacaksın. Kaç senedir çalışıyorsun da kaç kişi saptırabildin bizim gibi? İki elin
parmaklarını geçmeyiz biz. Bütün arkadaşlarımızın kalbi senin söküp atmaya çalıştığın imanla,
Türklük bilinciyle dolu. Biz Türküz ve Müslümanız. Bunu anlayasın”
Cambazov’a göre Köstenceli Ali hakikati söylemiştir. İliya, bu uğraşları ile kitleleri
etkileyememiş, ancak Nüvvab içinde bir grubu değiştirebilmiştir.
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Unutulan Bulgaristan Müslümanları 2:
1920’lerde Bulgaristan Müslümanlarının Ahvali

Bulgaristan üzerine araştırmalar yapan Basri Çalışkan, Mehmed Behçet Bey’in kitabını
Amerika’da bulmuş ve bir edisyonunu yayınlamış: 1923’te Bulgaristan Müslümanları.
Abdullah Osmanoğlu
Geçmişimize

dair

kaynaklara

sıklıkla

yabancı

ülke

kütüphanelerinde

rastlıyoruz. Bulgaristan üzerine araştırmalar yapan Basri Çalışkan, Mehmed Behçet Bey’in
kitabını Amerika’da bulmuş ve bir edisyonunu yayınlamış. Bu yazıda Behçet Bey’in Bulgaristan
Müslümanları üzerine yazdığı bu risaleden bahsedeceğiz.
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Mehmed Behçet Bey 1896’da Bulgaristan’ın Nevrekop beldesinde dünyaya geldi ve 1927 senesine
kadar Bulgaristan’daki Müslüman azınlık adına önemli çalışmalara imza attı. Ancak kendisi
dönemin siyasi baskılarının da etkisiyle 1927 senesinde Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldı.
Elimizdeki metin Mehmed Behçet Bey’in 1923 senesinde Bulgaristan’da yaşayan Müslümanların
ahvalini anlatan bir risalesi. Bu risalede Behçet Bey’in aktardığına göre Bulgaristan’daki Türkler
kötü huylardan uzak ancak birlik olmaktan da uzak bir toplumdur. Müslümanlar arasında ayrılık
çok ciddi hale geldiğini, hatta mevcut Bulgaristan kralı olmasa bir arada yaşayamayacaklarını
anlatır. Buradaki Müslümanlar arasındaki meselelerin çoğunlukla ufak tefek toprak çekişmeleri ve
kişisel çekememezlik olduğunu belirtir. Kendisinin de civar Müslüman Türkler tarafından “buraya
Türk ordusunu getirmeye çalışıyor” veya “vatanı Bulgarlara satıyor” diye yaftalandığını anlatır.
En büyük mesele dilsizlik, dinsizlik ve mektepsizlik
Behçet Bey’e göre Bulgaristan’da yaşayanlar ikiye ayrılır: 1. Saf ve irşada muhtaç olan kısım. 2.
Bozulmuş ve kurtulması imkânı olmayan bahtsız sınıf.

Aslında Bulgaristan’daki Müslüman çocuğun zeki ve parlak olduğunu söyler ancak köy
muallimlerinin çoğunun cahil kaldığından şikayet eder. Behçet Bey’e göre kimse muallimliği
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kutsal bir iş olarak yapmaz ve insanlar öğretmenliği para kazanmak için bir iş olarak görür.
Müslümanlar arasında kurulan Mekatib-i İslamiye Umumi Müfettişliği de hiçbir işe yaramaz.
Halbuki Müslüman halk eğitimsizdir ve öğretmene ihtiyaç duymaktadır.
Ona göre Bulgarların karşısında en büyük mesele dilsizlik, dinsizlik ve mektepsizliktir. Bulgar
yetkililerin çoğu orada yaşayan Müslümanları Bulgarlaştırmak arzusuna sahiptir ve bu yönde
ilginç iddialar geliştirmişlerdir. Mesela Varna civarındaki Türkler ile Rodop ve Dospat
havalisindeki Pomaklar aslen Bulgar imişler. Bayezid-i Veli zamanında Varna civarındaki
Bulgarlar Türklerin dinlerini kabul etmemişler fakat dillerini almışlar; Rodop ve Dospat’taki
Pomaklar ise Türklerin dinini kabul etmiş ama kendi illerini bırakmamış.
Mehmed Behçet’e göre Türkler dilini unuttukları gün Bulgarların bu projelerine karşı yenik
düşeceklerdir. Daha sonra Pomaklara karşı yapılan propaganda gibi Türkler için de “bunlar aslen
Bulgardır” demeye başlayacaklardır. Aslında Mehmed Behçet’e göre Pomaklar dinlerini çok iyi
korur ve Bulgarlar onlarla çok uğraşsa da kendilerini değiştirmeyi beceremezler. Halbuki özellikle
orta Bulgaristan’da yaşayan Türkler böyle değildir ve daha kolay değişebilir, çünkü Pomaklardaki
İslamlık duygusunun yarısı burada yoktur.
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Göç, Bulgaristan’daki Müslümanlara büyük zarar vermiş
Behçet, Türklerin çoğunun din ve cami meselesinden ayrıldıklarını, buralara gitmediklerini
nakleder. Hatta Türklerin bazıları Bulgarları taklit etmeye uğraşır ki bazıları içki masalarına
hanımlarını bile getirmeye başlamıştır. Mehmed Behçet, Türkler arasında iyice yaygınlaşan
masraflı düğünleri de eleştirir. Ona göre Türkler çocuklarının eğitimine para harcamaz ama sünnet
ve düğünleri için borca bile girerler.
Mehmed Behçet, toplumsal seviyesi bu şekilde aşağılara düşen Müslümanların siyasi terbiyesinin
de doğal olarak kötü olduğundan şikâyet eder. Ona göre Türkler arasında kuvvetli bir organizasyon
yoktur ve Bulgarlar arasında ciddiye alınmazlar. Bir Müslüman siyasetçi diğer Müslümanların
derdiyle uğraşmaz, önce kendi meselesini düşünür. Kendi köyünden başka bir köyün sıkıntısını
çözmek için uğraşmaz.
Mehmet Behçet’e göre dönemin en ciddi bir diğer meselesi de göçtür. Özellikle tahsilli gençler
Türkiye’ye gitmektedir ve bu durum Bulgaristan’daki Müslümanlara büyük zarar vermektedir.
Bugün insanlar “anavatanımızın dönüp boş yerlerini mi dolduralım yoksa burada mı kalalım?”
sorusunu sormaktadırlar. Bu çok zor bir sorudur ancak Mehmed Behçet’e göre herkes kendi
vazifesini düşünerek karar vermelidir. Peki, Bulgaristan’daki Müslümanların vazifesi nedir?
Müslüman azınlık en az Bulgarlar kadar çalışmalı, gayesi ve cesareti olmalıdır. Mehmet Behçet
işte bu gaye ve cesaret olmadığı için gençlerin zorlandıklarından bahseder. Bu açıdan ona göre
Müslümanların Bulgaristan’da ikameti lüzumludur. Bulgaristan’da kalmanın “asrın bütün
gerekleriyle donanmış hâkim bir unsurla karşı karşıya mücadele sahasına atılmak” demek
olduğuna inanmaktadır.
Netice olarak Mehmed Behçet, Müslümanların önce manen yükselmesi ve Allah’ın buyurduğu
ahlak ile ahlaklanması gerektiğinin altını çizer. Bu şekilde vatanı bırakıp giden Müslümanları
durdurup ikna edeceklerine ve siyasetçileri düzelteceklerine inanır. Hicret etmeye veya kalmaya
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ne zaman karar vereceklerini zamanın göstereceğini ancak o zamana kadar çok çalışacaklarını
vurgular.
Ne yazık ki bu ifadelerin sahibi Mehmet Behçet Bey kitabın yazımından 4 sene sonra Türkiye’ye
göç etmek zorunda kalmıştır.
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Unutulan Bulgaristan Müslümanları 3:
Sofya İslam Enstitüsü

'Beşiğim ve Eşiğim' isimli hatırat kitabında Prof. İsmail Cambazov, Bulgaristan
Müslümanlarının İslami ilim tahsili alanında faydalanabilecekleri tek yüksek öğrenim
kurumu olan Sofya İslam Enstitüsü’nün hikâyesini anlatıyor.
Abdullah Osmanoğlu
Önceki iki yazımızda Prof. İsmail Cambazov’un Nüvvab Medresesi hakkındaki hatıralarını
nakletmiştik. Cambazov’un Bulgaristan’daki Müslümanlar hakkındaki eserleri Nüvvab ile sınırlı
değildir. 1992-1995 yılları arasında rektörlüğünü yürüttüğü ve uzun seneler öğretmen olarak görev
yaptığı Sofya İslam Enstitüsü’nün de onun hatıralarında ayrı bir hikâyesi var. Yakın zamanda
basılan "Beşiğim ve Eşiğim"(kişisel yayınlar) isimli hatırat kitabında Prof. İsmail Cambazov,
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Bulgaristan Müslümanlarının İslami ilim tahsili alanında faydalanabilecekleri tek yüksek öğrenim
kurumu olan Sofya İslam Enstitüsü’nün hikâyesini anlatıyor.
Cambazov kitabına kendine dair kısa birkaç anekdotla başlar. Sosyalizm zamanı Bulgaristan
yönetimine nasıl inandıklarını, Markist-Leninist olup Allah’ı reddettiklerini ve isimlerini
değiştirdiklerini aktarır. Ancak Cambazov “küllü şeyin yerciu ila aslihi” sözünü anımsatarak
kendisinin de 1980’lerin sonuna doğru bir dönüş yaşadığını ve bir umre ziyareti esnasında Kabe-i
Şerif’i tavaf edip, Peygamber Efendimiz ’in kabrini ziyaretten sonra tevbe ederek tekrar İslam’a
döndüğünü anlatır.
Cambazov’a göre kendilerine 40 sene boyunca söylenen yalanlar 40 gün dayanamamıştır ve
Bulgaristan’daki sosyalist rejim yıkılmıştır. Bu durum Cambazov’u sarsar. Sonuçta yeniden
köklerini ve asıl kimliğini hatırlamaya başlar. Bu dönüş kolay olmamıştır, ancak Cambazov artık
yolunu seçmiştir.
1989 senesinde kuruldu İslam Enstitüsü
Aslında henüz 1986 senesinde Cambazov’a yeni kurulan İmam Kursu’nda ders vermesi için bir
teklif gelir. Bu kurum Bulgar yönetiminin ülkedeki Müslüman din adamlarını eğitmek ve aslında
kafalarını değiştirmek için kurduğu bir kurumdur. Ayrıca bu şekilde dışarıdaki Müslüman
dünyasından da para alabileceklerine inanmışlardır. Kurs bu amaçla kurulur ancak Cambazov daha
başından itibaren görevlerini tam olarak yapmaları gerektiğine inanmıştır. Gerçek din adamı
yetiştirilmesi gerektiğini düşünür. İlk öğrencileri tüm Bulgaristan’dan gelir. Bunlar arasında dini
bilgi seviyesi çok yüksek, yaşını başını almış, hatta hafız öğrenciler vardır. Ama İslam adına hiçbir
bilgisi olmayan öğrenciler de gelmiştir.
1989 senesinde ise Sofya’dan bir telefon alan Cambazov yeni kurulan İslam Enstitüsü
bünyesinde öğretmenlik teklifi alır. Kurucu müdür müftü Nedim Gancev gibi gözükse de asıl
yükü

tecrübeli

hocalar Yusuf

Kerimov, İsmail

Çavuşev, Fehmi

Yavaşev ve İsmail
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Cambazov çekerler. Yusuf Kerimov ve İsmail Cambazov eski müfredatları ve Türkiye’deki
okulları inceledikten sonra bir program hazırlarlar. Barınma ve yemek imkânlarının çok zayıf
olduğu, hatta ısınmanın bile sağlanamadığı bir ortamda dersler başlar.
İlk iki sene Bulgaristan hükümeti de verdiği sözleri pek tutmaz. Ancak öğretmen ve öğrencilerde
büyük bir aşk vardır. Gayretle çalışırlar ve gelişme kaydederler. Bu esnada müftü Gancev ile
yaşanan sorunlar sonrası Enstitü rektörlüğü vazifesi 1992 senesi itibarıyla İsmail Cambazov’a
verilir. Cambazov bu görevi hiç istememesine rağmen kabul eder çünkü aksi takdirde Enstitü’nün
kapatılma tehlikesi baş göstermiştir. 1992-1995 yılları arasında İsmail Cambazov, başta Türkiye
olmak üzere bütün İslam dünyasından Enstitü ile ilgili destek arayışına girer. Bu zaman zarfında
başından birçok olay geçmiştir.
Vaatler yerine getirilseydi dünyanın en zengin enstitüsü olacaktı

Bulgaristan’daki Türk yetkililer Enstitü’ye karşı ilgisizdir. Hak ve Özgürlükler Hareketi
faaliyetlere herhangi bir katkı sağlamaz, hatta Cambazov’a göre HÖH başkanı Ahmet
Doğan verdiği sözleri bile tutmamıştır. Yurtdışında ilk olarak İslam Kalkınma Bankası nezdinde
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girişimler yapılır ve desteklenme taahhüdü alınır. Hatta bir seferinde Bulgaristan’a gelecek banka
temsilcisi heyet için pahalı otel odası ve Mercedes araba kiralarlar ancak heyet üyeleri otelden
dışarı bile çıkmazlar. Ardından yapılan incelemeler neticesinde 12 yerde İslami kültür merkezleri
açılması sözü verilir. O günden sonra Enstitü’ye herhangi bir destek ulaşmaz. Cambazov birçok
Arap ve birkaç Türk vakfından sayısız vaat aldıklarını, hatta eğer bunlar gerçekleşse dünyanın en
zengin enstitüsü olacaklarını söyler.
Türk yetkililerle ilişkileri
Cambazov’un Türkiye’deki kurumlar ile yaşadıkları daha çetrefillidir. Ismail Cambazov ve
arkadaşları Öncelikle Hüdai Vakfı’nı temsilen Hasan Kamil Yılmaz ile görüşürler ve olumlu
yanıt alırlar. Bu görüşme sonrası Yılmaz kendilerini Korkut Özal’la tanıştırır ve Özal tarafından
büyük ilgiyle karşılanırlar. Korkut Özal kendilerine finans yardımı ve diğer konularda destek
olmak için elinden geleni yapar ve İslam Kalkınma Bankası ile ilişkilerinde aracı olur. Ancak yine
sonuç alınamaz. (Uzun yıllar süren oyalamalar netice vermez. En sonunda kendisi görevi
bıraktıktan uzun zaman sonra eski bir bina satın alınır, ancak onun da inşaat işleri bitmediği için
tam randımanlı kullanılamaz.) Bu süreçte görüşmek için Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a mektup
yazar. Daha önce Süleyman Demirel’e bir mektup yazmıştır ama cevap alamamıştır. Beklediği
yanıt gelir ve Özal’dan Haziran 1993 için bir randevu alınır. Ne yazık ki Özal Nisan 1993’de kalp
krizi neticesinde vefat eder. Bu hadise Cambazov için tam bir şok olur. Cambazov öğretmenlerin
maaşını ödeyememektedir.
Bu esnada Türkiye Diyanet Vakfı Bulgaristan’daki imam-hatiplere yardım etmeye başlamıştır.
Cambazov bu yardımları biraz da imrenerek takip eder. TDV yetkilileri Kemal Güran, Kemal
Malkoç ve Niyazi Baloğlu ile iyi ilişkiler kuran Cambazov, TDV’den gelen yardımlardan istediği
gibi faydalanmamaktadır. Aslında dönemin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz da
kendilerini çok iyi karşılamıştır. Ancak bir türlü somut yardım sağlanamaz. 1993 sonrasında
Diyanet İşleri Başkanlığı, Enstitü’ye akademisyen göndermeye başlar ve 2000’li yıllara doğru
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TDV, Enstitü’nün masraflarını üstlenir. Türkiye’den hocalar gelmeye başlayınca öğretmenler
arasında da dersler başlar. Cambazov özellikle Yakup Çiçek ve Emin Aşıkkutlu’nun
derslerinden çok istifade ettiklerini anlatır. Enstitü artık mezun vermektedir. Cambazov kitabın bu
bölümünde başarılı mezunları hakkında bilgi verir. Gerçekten de Enstitü çok sayıda din adamı
yetiştirmiştir ve bu isimler Bulgaristan’da görev yapmaya başlamışlardır. Cambazov, 1997
sonrası Mustafa Hacı Efendi’nin müftülüğü esnasında Enstitü’nün seviyesinin iyice
yükseldiğinden bahseder.
“Ben buraya dinimi öğrenmeye geliyorum”
Cambazov, kitabını Enstitü’de görev yaptığı zaman süresince karşılaştığı duygusal hatıralar ile
bitirir. İlk dönemlerde yetersizliklerden dolayı kız öğrenci almamaya karar vermişlerdir. Bu esnada
giriş sınavlarına gelen bir hanım öğrenci olumsuz cevap alınca ağlamaya başlar. Kızı ikna etmek
için bir hanım olarak müftü olamayacağı ancak doktor-mühendis olabileceğini anlatır. Kız ise
cevaben “hoca efendi, beni büyük hayal kırıklığına uğrattınız; ben buraya dinimi öğrenmeye
geliyorum, siz ise beni hayatımı kolaylaştıracak herhangi bir yere gönderiyorsunuz. Bana geçim
vasıtası değil, dinim ve Peygamberim lazım” der. Tabii ki bu öğrenciyi hemen kabul ederler.
Bir başka başarılı hanım öğrencinin ise ateist birisi ile evlendiğini duyarlar. Bunun üzerine durumu
görüşüp öğrenciliğini sonlandırma kararı alınır ve Cambazov tasdikname kağıdını imzalar. Ancak
kararı ilan etmeden önce bir ilçe ziyaretinde bir köylü hanım Cambazov’a kızının okulda
okuduğunu söyler ve durumunu sorar. Bu kız öğrenci okuldan atacakları öğrencidir. Cambazov
“iyi öğrencidir” diye durumu geçiştirmek ister ancak kısa süre sonra kadının 5-6 arkadaşı ile
beraber yanına gelip Cambazov’u kızının hocası olarak tanıştırır ve başarısını tekrar sorar. Cevabı
mutluluk gözyaşlarıyla dinleyen anneyi gören Cambazov tasdiknameyi yırtar ve kız öğrenci
okulunu bitirir.
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Bir başka seferinde ise okuldan uzaklaştırma cezası verdikleri bir erkek öğrenci Cambazov’a gelir
ve Kuran-ı Kerim’i öper. “Hocam ben bu Kitab’ın varlığını 35 yaşında öğrendim, namaza
başladım. Bir suç işlediysem bu eski alışkanlıklarım yüzünden. Şimdi beni uzaklaştırırsanız
İslam’dan uzaklaşırım, eski hayatıma dönebilirim” der ve ağlamaya başlar. Cambazov, bu durum
üzerine bir kez daha ceza kağıdını yırtar ve öğrenci okula devam eder. Çok da başarılı bir öğretmen
ve imam olur.
Bir diğer hatırasında ise Cambazov kendi dayısı olan bölgenin büyük âlimlerinden Hacı Hafız’dan
bahseder. Hacı Hafız İstanbul’da okumuştur ve meşhur bir âlimdir. Ancak ne zaman kürsüye çıksa
sadece abdestten bahseder. Bu durumdan şüphelenmeye başlayan Cambazov, “galiba bizim dayı
İstanbul’da sadece abdest almayı öğrenmiş” diye düşünmeye başlar. Ancak zamanla abdestin
önemini kavrar. Bundan sonra her fırsatta abdestten bahsetmeye başlayan Cambazov, İslam
Enstitüsü kabul sınavlarında bile öğrencilere “abdest nasıl alınır” diye sormaya başlar, tabi bu
durum biraz şaşkınlıkla karşılanmaktadır. Bir defasında bir hanım öğrenciye de “haydi bir abdest
al görelim” der. Ancak öğrenci kıpırdamaz ve abdest almaz. Cambazov ısrar edince kız, “siz bir
erkeksiniz, sizin karşınızda ben abdest alamam” der. O zaman durumun farkına varan Cambazov
öğrenciden özür diler. Kendi köylerinde orta yerde abdest alan kadınları gördükçe bu örnek aklına
gelir.
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Unutulan Bulgaristan Müslümanları 4:
Ahmet Hamdi Akseki ve Bulgaristan Mektupları

Ahmet Hamdi Akseki, Cumhuriyet kurulmadan önce, yeni kurulan Bulgar devletindeki
durumu gözlemek ve oradaki Müslümanlar ile görüşmek için Bulgaristan’a bir ziyarette
bulunur. Buradaki gözlemlerini Sebilürreşad dergisinde yayınlayan Akseki'nin yazıları
daha sonra 'Bulgaristan Mektupları' adı ile yayınlanır.
Abdullah Osmanoğlu
20. yüzyılın önde gelen âlimlerinden Ahmet Hamdi Akseki, Cumhuriyet kurulmadan
önce Bulgaristan’a

bir

ziyarette

bulunur.

Genç

bir

ilim

adamı

olan

Akseki

o

zamanlar Sebilürreşad dergisinde yazmaktadır. Osmanlı Devleti Balkan savaşları neticesinde
Bulgaristan’ı henüz yeni kaybetmiştir ve yüzyıllardır Müslüman toprağı olan Rumeli elden
çıkmıştır. Ahmet Hamdi Akseki, yeni kurulan Bulgar devletindeki durumu gözlemek ve oradaki
Müslümanlar ile görüşmek için yola çıkar. Buradaki gözlemlerini Sebilürreşaddergisinde
yayınlayan Akseki'nin yazıları daha sonra Bulgaristan Mektupları adı ile yayınlandı.
Yolcuğu esnasında ilk olarak Kırklareli’ye uğrar (eski ismi ile Kırıkkilise). Kırklareli’de gördüğü
yıkık bir caminin durumunu sorduğunda oldukça üzülür; anlatılanlara göre Rus ordusunun taarruzu
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esnasında yıkılan bu cami yeniden onarılmamıştır. Kırklareli ahalisi de kendi arasında para
toplayıp bu camiyi yeniden inşa etmemiştir. Hatta camiye karşı gayri müslimler tarafından saygısız
davranışlarda bulunulmaktadır. Kırklareli’nde Müslüman ahalinin durumundan hiç memnun
olmayan Akseki Edirne’ye doğru devam eder. Edirne’yi daha mamur olarak gören Akseki kısa
süre sonra Bulgar sınırından içeri girer.
Müslüman tebaa hicret etmeye mecbur bırakıldı
Ahmet Hamdi Akseki, yüzyıllar boyu Müslüman beldesi olan yerlerin kaybedilmiş olmasından
çok hüzünlenir. İlk önce Filibe’ye gider. Ancak buradaki gelişmeden etkilenir. Kısa zaman önceye
kadar Filibe kötü durumda olan bir şehirdir ancak Bulgar yönetimi altına girdikten sonra derlenip
toparlanmıştır. Filibe’de yetkili Müslüman hocalarla görüşür. Maalesef Bulgarlar Müslümanlara
göre daha iyi çalışmaktadır.
Filibe’den Sofya’ya geçen Akseki burada neredeyse hiç Müslüman göremez. Sofya’yı gelişmiş
bir şehir olarak gören Akseki, burada Türkçe konuşan insan bulmakta bile zorluk çeker. Müslüman
gördükleri zaman Bulgarların davranışları değişmektedir. Nerede sarıklı biri görseler birden
bakışları buraya dönmektedir, biraz da aşağılarlar. Akseki’ye göre bu insanın başında bir de sarık
olursa sokaktaki karıncalar bile bakar. Yani Bulgarlar Müslümanlara saygı duymamaktadırlar.
Hatta maalesef köylerde insanların canı, malı ve namusu tehlike altındadır. Bu hal içinde yaşayan
Müslüman tebaa hicret etmeye mecbur bırakılmaktadır.
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Müslümanlar kendi aralarında bölünmüş
Akseki’ye göre en büyük sıkıntı Osmanlı yönetimi içindeki bölünmüşlük ve tefrikadır.
Müslümanlar kendi aralarında bölünmüşken Bulgarlar gerektiğinde tek bir bütün altında
toplanabilmektedirler. İşte bu bölünmüşlük maalesef Osmanlı’yı giderek zayıf bırakmaktadır.
“Biz Bulgaristan tarihini ne kadar biliyoruz? Tuna vilayeti, Rumeli eyaleti, Cuma, Şumnu, Varna,
Rusçuk hakkında ne kadar malumatımız var? Biz yaşadığımız yerleri bilmiyoruz” diye şikâyet eden
Akseki, kendi milli gelenek ve göreneklerimize sahip çıkmamız gerektiğini, tarihi hakikatleri
bilmek zorunda olduğumuzu düşünür.
Aksekili Karlova’da da İslami hayatı inceler. Orada doğal kaynakları bol ve insanları saygılı
bulur. Ancak Karlova’da Rus savaşından önce ticaretin çoğu Müslümanların elindeyken birçok
Müslüman hicret etmek zorunda kaldığı için ellerinde ne var ne yok bırakıp gitmişlerdir. Buraları
Bulgarların aldığını, şimdi bölgenin efendisinin Bulgarlar olduğunu yazar. Çoğunluğu Müslüman
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olan beldeler olsa da oralarda da Müslümanların ticaret ve eğitim adına hiçbir varlığı olmadığını
söyler. Maalesef bölgede yaşayan Müslümanlar arasında da bir tefrika olduğunu anlatır.
Rus savaşından önce cami ve mescitler vardır, şu anda ise bunlardan bazıları yıkılmıştır. Kalan
caminin ise maalesef cemaati yoktur. Karlova’nın bazı köyleri tamamen boşalmıştır: Kıranlar,
Işıklar, Dereli, Karahisar, Kullar, Darobası, Medreseli, Hamdli, Binköy ve daha birçok köyde
şimdi hiç Müslüman yaşamamaktadır. Bu durum üzerine Akseki sık sık tekrarladığı ifadeyi
kullanır: “İbret alın ey akıl sahipleri!”
“Hissizlik, kansızlık, tembellik taksim olunurken sanki başta Müslümanlar bulunmuştur”
Ahmet Hamdi Akseki, Müslümanların genel durumuna çok üzülmekte ve kızgınlık duymaktadır.
İlk ziyaret ettiği Kırıkkilise dâhil Müslümanların durgun olduğundan şikâyet eder. Müslümanlara
nispetle diğer vatandaşlar müteyakkız, uyanık haldedir. İslamlar ise sanki dünya ile hiç ilgileri yok
imiş gibi kayıtsızdır. Akseki’ye göre “hissizlik, kansızlık, tembellik taksim olunurken sanki başta
Müslümanlar bulunmuştur.” Bunları düşünürken Akseki’nin aklına sık sık şu ayet-i kerime
gelmektedir: “Yeryüzüne salih kullarım varis olacaktır.”
İşte Müslümanlar salih kul olmadıkları için bu toprakları kaybetmişlerdir. Vaktiyle Tırnova’da 16
cami, 8 mescit, 10 da medrese varmış. Şimdi bunların azı kalmıştır; Bulgarlar bazı camileri ve
medreseleri kiliseye çevirmiştir. Bu acı durumu gördükçe hüzünlenen Aksekili düşünür: “Ya
Rabbi, bir zamanlar İslam mabetleri ile dolu olan bu memleketlerin geçirmekte oldukları felaketler
nedir? Hani Kur’an: ‘Müminler her yerde aziz olacaklar, hiçbir yerde sefalet, zillet ve hakaret
görmeyecekler’

diyordu?

Halbuki

asıl

üstünlük

ancak

Allah’ın

Peygamberi’nin

ve

müminlerinindir (Munafıkun 63-8)” Akseki işte o anda “Allah sözünden dönmez” ayeti kerimesinin
aklına geldiğini söyler.
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Bu yaşananların sebeplerini düşünürken kabahatin Müslümanlarda olduğuna kanaat getirir. Kuranı Kerim yeryüzünde “Salih olan kimseler varis olurlar” şeklinde belirtmektedir. Bir memleketi
kim imar eder, işini yoluna koyarsa o memleket onun olur. Bu yüzden Müslümanlar nifak ve
bozgunculuktan sakınmalı, herkes birlik ve ittifak ederek memleketin muhafazası için lazım gelen
kuvveti hazırlamak zorundadır.
Büyük Bulgaristan hayali
Akseki’ye göre insanları yaşatacak olan şey ilimdir, cahil bir millet daima çöküşe mahkumdur. Bu
ilahi kanuna aykırı şekilde hareket eden Müslümanlar neticeyi hazırlamıştır. Nimete karşı
nankörlük etmişlerdir. Allah’ın öteden beri gelen kanunu budur. Bu noktada Fetih suresini
hatırlatır: “Allah’ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.”
Ahmet Hamdi Akseki, Silistre, Ziştovi, Burgaz ve Plevne’yi de ziyaret etmeye çalışır. Bütün
beldelerde durum aşağı yukarı aynıdır. Mescit, camii, medreseler yıkılmış veya kiliseye
çevrilmiştir. Bulgaristan yönetimi Müslümanlar üzerinde baskı uygulamakta, hatta şiddete ve
tacize başvurmaktadır. Kitabın son kısmında Filibeli Müslümanların içinde bulunduğu
mezalimden bahsedilir. Müslümanlar aç ve susuz halde toplatılmışlardır, işkence görmüşlerdir.
1500’e yakın Müslüman tevkif edilmiştir. Evler yağmalanmış ve yakılmıştır. Kadınlar taciz
edilmiştir. İnsanlar dövülmüşlerdir. Hatta Saraybosna’dan gelen vapurla İstanbul’a gitmek isteyen
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Müslümanları indirip Tuna’ya atmışlardır. Bulgar köylülerinin bu duruma yardım ettikleri
söylenmektedir. Müslümanlardan zar zor kaçanlar olmuştur. Mallarına el konulmuştur. Benzer
zulümler Vidin’e de sıçramıştır. Akseki bütün bu yapılanların orada yaşayanları göçe zorlamak
için olduğunu ifade eder.
Son bölümde Akseki Büyük Bulgaristan hayalinden bahseder. Büyük Bulgaristan’ın kurulması
için Bulgarların Makedonya bölgesinde yaptıkları faaliyetlerin planlı olduğunu ve orayı ele
geçirmek istediklerini anlatır. Rusya ve büyük devletler ile olan ilişkilerin buna göre yönetildiğini
anlatır. Bulgarların bu devletler arasındaki fikir ayrılıklarından da faydalanıp Büyük Bulgaristan’ı
kurmak istediklerini söyler. Aynı zamanda Bulgaristan hükümetinin İslami vakıfların gelirlerini
sürekli olarak alıp kilise ve okulların giderleri için harcadığını, bu şekilde Müslümanları geri
bırakıp kendi tebaasını ilerlettiğini anlatır.
Kitap son olarak Ahmed Hamdi Akseki’nin Filibe Muradiye Camii’nde verdiği hutbe ile biter. Bu
çarpıcı hutbenin tamamı kitapta yer almaktadır.
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Türk, Tatar ve Bulgar Kavimlerinin Serencamı

Erken dönem Türk tarihi hakkında maalesef yüzeysel bir bilgi sahibiyiz. Bu durum zaman
zaman efsaneler üretmemize sebep oluyor. Abdullah Osmanoğlu, Şehabeddin Mercani’nin
''Müstefadü’l-Ahbar Fi Ahval-i Kazan ve Bulgar'' adlı kitabındaki bazı ilginç anekdotları
aktarıyor.
Abdullah Osmanoğlu

Erken dönem Türk tarihi hakkında maalesef yüzeysel bir bilgi sahibiyiz. Bu durum zaman
zaman efsaneler üretmemize sebep oluyor. En doğrusu birincil kaynaklara müracaat etmek diye
düşünüp bazı eserleri incelemeye çalıştık. Bu yazıda Şehabeddin Mercani’nin Müstefadü’lAhbar Fi Ahval-i Kazan ve Bulgar adlı kitabındaki bazı ilginç anekdotları aktaracağım.
1818-1889 tarihleri arasında yaşayan Şehabeddin Mercani, Kazan, Buhara ve Semerkand’da
tahsil gördü ve hizmet etti. İstanbul’da da bulundu ve Ahmed Cevdet Paşa ile görüştü. Mercani,
bahsekonu kitabının ön sözünde Türklerin ve Tatarların ilme kıymet vermedikleri, kendi tarihlerini
bilmediğinden şikâyet eder. Bu sebepten kendisi tarihini yazmaya karar verdiğini anlatır.
Bulgarların tarihi kökenleri
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Mercani, kitabına Bulgarların hikâyeleri ile başlar ve önce Bulgarların kim olduğunu sorgular.
Ona göre Bulgarlar’a “siz kimsiniz” diye sorulduğunda “Biz Türk ile Sekalib arasında doğan bir
halkız” cevabını vermektedirler. Bu aşamadan sonra Mercani kitabın birçok yerinde Sekalibe’nin
kim olduğunu açıklamaya çalışmaktadır. Ancak gerek Mercani gerek de diğer kaynaklar bu konu
hakkında kesin bir kanaate varamaz. Mercani’ye göre Sekalibe Slav demek değildir, ancak Türk
de değildir.
Mercani Bulgarların nerede yaşadığını tespit etmeye çalışmaktadır. Ona göre eskiden Bulgarların
yaşadığı bölgeye Şehr-i Bulgar denirdi ve İdil nehrinin kuzeyinde, Kama nehrinin İdil’e karıştığı
yerde kurulan bir şehirleri vardı. Âlimler ve tacirlerin çok ziyaret ettiği bu şehir zamanla yıkıma
uğrayınca

merkez Kazan şehrine

kaymıştı.

Mercani’ye

göre

Bulgarlar

belki

de Endülüs memleketi ile aynı yüzyıllarda İslam’ı kabul etmiştir. Bir gün o bölgede yaptığı ziyaret
esnasında kabristanda medfun Müslümanlar görür ve hepsine dua eder. Rastladığı yıkık bir cami
minaresine çıkar ve şu ifadeleri yazar:
“Ke-an lam yakum fi-haza’l-manari muazzin, yunadi bi hakk ve lam yazkuru’llaha zakir,
kennehu maaşa fi’l-bulgari muvahhid, amin ve lem yusirru bi-arzihi sâmir, bela ennehum kanu
zamanen fe-abâdahum sârufu’l-leyali ve’l-cududu’l-fevasir, selamu’n ala’l-bulgar tib’un
nasimuha yahîcu ahzanen fi fuadi’l-musafir
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”
(Güya bu minarede müezzin yokmuş
Allah’ın adını Müslümanlar dile almıyormuş
Güya Bulgar’da Müslümanlar durmuyormuş
Onun yerine ozanlar gitmiyormuş
Evet, onlar kendi dönemlerinde olmuş,
Ama onu karanlık gece ve kötü kader helak etmiş
Hoş havalı Bulgar’a selam
Kaygı hisleri misafirlerin gönlünden kaldırdı)
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Mercani, Şehr-i Bulgar’ın ne zaman yıkıldığına dair bir bilgi edinemez. Elindeki bir kaynağa göre
şehir 300 sene önce yıkılmıştır.
Bulgarlar Türklerin bir kolu mu?
Mercani, kitabında meşhur Müslüman tarihçilerin eserlerinden alıntılar yapar. Ona göre eski
tarihçiler

Bulgar

halkını

Türk

kabilelerinden

saymaktadır. İbn

Fadlan, Şemseddin

Dimeşkı ve İbn Haldun Bulgarları “Türklerin bir kolu” olarak açıklarlar. Hatta Mesudi, “Onlar
Türklerin bir bölümüdür, Türk kabilelerinden daha üstündür” diye not düşmüştür. Mercani’nin
alıntı yaptığı bir eser olan Risaletu’l İntisab’da “Bulgar ülkesi Müslüman olan Türklerindir,
onların bir kısmı Abbasi melikleri Memnun ve Vasık Billah zamanında Müslüman oldular ve Kaim
bi Emrillah döneminde diğerleri de Müslüman oldular” denmektedir. Bulgarların kullandığı dilleri
hakkında ise el-İstahri, İbni Havkal ve Gırnati “Bulgar dili Hazar dili gibidir” diye
kaydetmişlerdir.
Ancak Mercani’ye göre Tuna boyuna göç eden Bulgarların dilleri değişmiştir; Hazar ve Bulgar
dillerinin merkezi olsa da adlarında halen Türk sözleri vardır. Mercani, Şehr-i Bulgar’da tespit
ettiği gazi beyitlerinin ve mezar taşlarının Osmanlı, Çağatay, Türkmen ve Kazak dillerinden daha
farklı olduğunu yazar. Alıntı yaptığı Nehcu’l-Feradis adlı kitaptan bahseder ve bu kitabın 1357
yılında

Saray şehrinde Mahmut

bin

Ali

es-Serai menşeen

el-Bulgari

mevliden

el-

Kerderi tarafından yazıldığını anlatır.
Bulgar Türkleri Finlilere İslam’ı kabul ettirmişlerdi
Mercani, bu araştırmasında Finlilerden de bahseder. Ona göre Sekalib Finliler olabilir. Bulgar
Türkleri Finlilere İslam’ı kabul ettirmişlerdi ve hatta Türkleşmeye başlamışlardı. Burada
Mercani, Ebu Hamid Endulisi ve Şemseddin Dimeşki’yi kaynak gösterir. Bulgar ilinde İslam
yönetimi sona erince Finlilerin de İslam’dan yavaş yavaş kopmaya başladıklarını anlatır.
Hristiyanlığı kabul etmeye başlasalar da kültürlerinde Müslümanlık kalıntıları halen bulunduğunu
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ve hatta Bismillah kelimesini bile kullandıklarını nakleder (Pestemelaymu Pirkem Pu, Bismillahi
veya Allah Bereket Versin)
“Batımızda Endülüs memleketi, doğumuzda Rum ile Konstantiniye vardır”
Mercani, Kıpçaklar ve Başkurtlar hakkında da uzunca bir fasıl açar. Ona göre İslamiyet Türk
boylarının hepsi tarafından tamamıyla benimsenmemiştir. Daha ziyade Tatar kabilesinde Özbek
Han ve Canıbek Han zamanında kuvvet toplamıştır ve hatta bunun için “Nogaylarda din
Özbek’ten kaldı” diye bir düşünce vardır.
Kitabında bahsi geçen Başkurtların hikâyesi ise daha enteresandır. Mercani’ye göre tarihçi İbn
Fadlan kitabında “Bulgar’a seyahat yaptığımız sırada Türkler’den bir kavmin yurduna girdik. O
kavme Başkort diyorlar. Onlardan çok saklandık” yazmaktadır. Mercani’ye göre herhalde burası
Konstantiye ile Bulgar arasındaki yerdir ve bu kavmin Müslüman olup olmadığı tam
anlaşılamamıştır. Bir diğer tarihçi Yusuf el-Hamevi ise daha geniş bir bilgi verir. Hamevi şöyle
anlatır:
“Haleb’de birkaç kişiyi gördüm; onlar Başkırt idi, sarı ve kızıl sakallıydılar, yüzleri de kızıl
idi. İmamı Azam Ebu Hanife mezhebinde çalışıyorlardı. Onlara yurtlarını sordum: Bizim ilimiz
Konstantiye’nin arka tarafında, Efrenc’de Hungar diye adlandırılan memleketin halkıdır. Biz
Müslümanız. Onların hakanlarına tabi olan halkız. Memleketin bir tarafında otuz kadar büyük
köyümüz var. Her biri küçük şehir olabilecek kadardır, lakin Hungar hükümdarı isyan
edebileceğimizden korktuğu için bu köyleri ihata etmeğe izin vermiyor. Biz Hristiyan şehirlerin
ortasında

yaşıyoruz.

Kuzeyimizde Sekalibe ile

güneyimizde

Baba

Rumiya

şehrinde Efrencilerin idarecisi vardır. Emiru’l-Mumininin bütün İslam ülkelerinin padişahlarına
ve sultanlarına hükmetmesi gibidir, onların düşüncesine göre önceki baba da Hz. İsa’nın vekilidir.
Batımızda Endülüs memleketi, doğumuzda Rum ile Konstantiniye vardır. Dilimiz de giyimimiz de
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Avrupalılar gibidir, onlar ile birlikte askeri hizmetimizi yaparız. Çünkü onlar da İslam dinine karşı
koyan halklar ile savaşırlar.”
Mercani, Hamevi’nin bu insanlara kafirlerin içinde Müslüman olarak yaşama sebebini sorduğunda
şu cevabı aldığını nakleder: “Biz babalarımızdan rivayet edilen sözü duymuş idik, eski
dönemlerde Bulgar ili Müslümanlarından yedi kişi bizim ülkemize gelip burada kalmışlardır.
Onlar yanlış yolda yaşadığımızı görüp bizi doğru yola yönelten İslam dinini kabule teşvik ettiler
ve biz bu dine girdik, gönüllerimizde iman açtı, elhamdülillah tamamımız Müslüman oldu. Şimdi
biz bu şehre gelip dini bilim öğrenip geri dönünce halkımız bizi saygı ile karşılayacak ve din
işlerinde bizi görevlendireceklerdir.”
Farklı rivayetlere göre Konstantiniye ile Başkurtların toprağı arasında yaklaşık 1 aylık mesafe
vardır. Mercani, tarihçi Ebu Ishak’ın bu mesafede Peçeneklerin de yaşadığını ve hepsinin Türk
halkından bir bölüm olduğunu yazdığını not eder.
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Hatırayı Yaşatanlar: Bulgaristan Müslümanları ve Mücadeleleri (1)

Bulgaristan Başmüftülüğü kurumunun oluşumunu, kuruma çıkarılan zorlukları ve
üstesinden gelinmesi gereken şartları öğrenince; şu anda taşın altına salt elini değil, aynı
zamanda tüm vücudunu koymuş nice diğergâm insanları tanıyınca, Bulgaristan
Müslümanlarının sorumluk ve vefa duygularını daha iyi anlıyorsunuz.
Kadri Akkaya
Bugünkü Bulgaristan topraklarındaki yerli halk 14. yüzyıl sonlarına doğru toplumsal
kargaşalardan, süren taht kavgalarından ve vergi adı altında sürekli yükselen sömürüden bıkmıştır.
“Yaradılanı severiz, Yaradan’dan ötürü” diyen Yunus gibi herkese aynı göz hizasında bakan ve
Anadolu üzerinden bu yöreye göçmüş Sarı Saltuk misali biçok derviş, yöredeki ceberrut
yönetimlerce sömürülmüş, kalbleri ve ruhları da sıkıştırılmış halkı; zalime mağrur, masuma
müşfik, yaşam biçimleri ve ötekileştirmeyen dayanışmacı hâlleriyle cezbederler. 1371’de Tırnovo,
1390’da Dobruca, 1396’da ise Vidin prenslikleri Osmanlı yönetimi altına girer. Yani, bu coğrafya
İstanbul’dan daha da önce vatan kılınmıştır. Siyasi fetihler gelir ve –insan ömrü gibi- geçer. En
önemlisi: Âdil ve emânete vefalı olmak; hiç olmazsa hatırayı yaşatmaktır. Hatırayı günümüzde
yaşatanları, coğrafyayı hâlâ vatan bilenleri tarihe not düşelim dedik.
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Toplam 3 bin 399 adet eser
Bali Efendi‘nin gârib kalmış türbesinde üç İhlas bir Fatiha‘lık an’ın verdiği huzuru Paşmaklı‘nın
dağ yamaçlarındaki bir pınarın soğuk suyundan avuçlarımızla içtikten sonra, vücud
susamışlığımızın giderilmesiyle başka bir şekilde ve bir daha yaşıyoruz. Gârib kalmış; çünkü bu
coğrafyanın son iki asırda hem de bir kaç kez ‘adalet’ yerine ‘hürriyet’ dağıtanlarca
savrulmasından sonra, eski külliyenin yerine Sveti Prorok İliya Kilisesi gelmiş ve türbe de
arkadaki metruk bir yerde kalıvermiş. Toplu kırım ve Anadolu’ya sürülmüş milyonlarca
Müslüman’dan geriye kala kala bir avuç Bâcıyân ve Evlâd-ı Fâtihân canları ve bir zamanların elli
üç camili vakıf medeniyeti Sofya‘sından ise hizmete devam edebilen tek bir vakıf eser Banya Başı
(Molla Efendi Kadı Seyfullah) Camii kalmış.
Vakıf malları deyince, şunları bilmekte fayda var: Tarih belgelerine göre Osmanlı Bulgaristan’da
2.356 cami ve mescit, 142 medrese, 273 mektep, 42 imâret, 174 tekke-zaviye, 116 han, 113
hamam-kaplıca-ılıca, 27 türbe, 24 köprü, 75 çeşme, 3 sebil, 26 kervansaray, kale, saray, hastahane,
kütüphane, saat kulesi, bedesten ve namazgâh olmak üzere toplam 3 bin 399 adet eser inşa etmiş.
Bunların ne kadarının ayakta ve ne durumda kalmış olduğunun tesbiti ve ihya edilmeleri çok elzem

.
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Bugün onlardan biri, Sofya Tarihi Müzesi yapılan zamanın eski bir vakıf külliyesi. Şimdi
içerisinde şehir tarihiyle ilgili eserlerin sergilenmesi yanında geçici sanat etkinlikleri de yapılıyor.
Bulgaristan Başmüftülüğü’nün de ortaklığı ile Sofya’daki diğer beş dini cemaatten resim
sanatçılarının ortak sergisinde Başmüftü vekili ve ressam Birali Birali’nin de eserleri sergileniyor.
Yağlı boya eserleriyle katkıda bulunduğu bu geçici sergiyi beraber geziyoruz. Kendisi
başmüftülüğün sosyal birimi ile kültür ve medya biriminden de sorumlu bir ressam. Ayrıca Sofya
Yüksek İslâm Enstitüsü’nde öğretim görevi de olan bir ilim ehli. “Hayatın sünneti hep sancılı
olmak, hep sıkıntılı olmak” diyor ve “Herkes yaptıklarının esiridir.” ayetiyle “Sizi bir nefisten
yaratan ve gönlünün huzura kavuşacağı eşini de ondan var eden Allah'tır.” ayetine atfen yaptığı
resmimleri gösteriyor.
Ülkede bir milyon beş yüz bin kadar Müslüman kalmış

Sofya Tarihi Müzesi

Birinci Dünya Bölüşümü öncesi Paris ile Londra’nın olur’u, Berlin’in hamiliği ve Rusya’nın
vesayetinde güya bağımsızlığı verilen; İkinci Dünya Bölüşümü esnasındaki ünlü Yalta
Konferansı’ndan sonra ise Demir Perde’nin ülkeleriyle birlikte tamamen ‘ötekileştirilen’
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Bulgaristan; hem de 50 yıldır kapısında hâlâ bekleyen Türkiye’den önce, ani bir hızla 2007 yılında
Avrupa’nın ‘ortak üye ülkesi’ yapıldı.
Ülke ve insanı, toplumsal ve siyasal geçiş süreçleriyle boğuşuyor. Bir yanda çoğu harab olan eski
‘komsomol’ üretim kurumları ve tamire muhtaç binalar, trafik ışıkları; diğer yanda o ışıklar kırmızı
yanınca çok kalın tekerlekli safari jiplerini durdurarak zaman kaybetmek istemeyen ülkenin yeni
kapitalist sürücüleri. Göçtüğü ülkelerde hiç fark edilemeyen toplumun en üsttekileriyle hemen
farkedilen en alttakilerden geride kalanların çoğu da bir an önce Avrupa’nın ‘merkezi’ ülkelerine
doğru göçün hayalinde. Adaletten çok -şimdi de- şahsi hürriyeti önceleyen yeni toplumsal
paradigma, yerleşim birimlerinde nüfusun epey azalmasına sebeb olmuş. Bazı köylerde yol sormak
için bile kimse bulunamıyor, ıssızlaşmış.

Müzede bir tablo

Müslümanlar bu coğrafyayı altı asırdır vatan bilmiş ve hâlâ biliyor. “Vatan Yahut Silistre”den,
Berlin Konferansı‘nda Osmanlı’ya takılan “çelme”den, Balkan Bozgunu ve Sürgünü’nden ve en
son Jivkov’un kimlikleri yok etme ve toplumu homojenleştirme zulmünden sonra ülkede geriye
kala kala bir milyon beş yüz bin kadar Müslüman kalmış. Çoğu burayı vatan bilmiş, buradaki
toplumsal ödevlerini kendilerince yerine getirmeye çalışıyor ve Müslüman kardeşlerine karşı da
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sorumluluklarının bilincinde. Bu sorumluluk ve geçmişlerine vefa borcu onları çok mutevazı
altyapıdaki ortam ve maddi şartlardaki hizmetten beri etmemiş. Mesela, Bulgaristan
Başmüftülüğü kurumunun oluşumunu, kuruma çıkarılan zorlukları ve üstesinden gelinmesi
gereken şartları öğrenince; şu anda taşın altına salt elini değil, aynı zamanda tüm vücudunu
koymuş nice diğergâm insanları tanıyınca bunu daha iyi fark ediyorsunuz. Onlardan bazılarını
tanıyıp, görüşlerini almadan önce Bulgaristan’daki müftülük kurum tarihinin künhüne beraber
varalım.
Önce seçildiler, sonra atandılar
Bulgaristan’daki müftülük sisteminin hukuki temelleri Berlin Antlaşması (1878) ve Tırnova
Anayasası (1879) ile atılmış. Diğer temel hukuki belge ise 9 Temmuz 1880 tarihli: “Bulgaristan
Prensliği’nde Hristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudilerin Dini Yönetimine Dair Muvakkat
Talimatname”. 47 maddeden oluşan talimatnamenin onbeş maddesi zamanın Bulgaristanı’ndaki
Müslümanların dini yönetimi ile ilgili. Bu temel ile Bulgaristan Prensliği’nde müftülük teşkilatı
kurulmuş; müftülüklerin bölgeleri ve görevleri tespit edilmiş. Müftülük sistemine paralel olarak
eski kadı mahkemeleri şeriye mahkemelerine dönüşmüş ve yetkileri müftülere devredilmiş. 19
Nisan 1909 tarihinde İstanbul Protokolü ile aynı zamanda bir de “Müftülükler Sözleşmesi”
imzalanmış. Bu sözleşmenin birinci maddesinde Sofya’da Başmüftülük kurumunun kurulması ve
başmüftünün de sancak müftüleri tarafından ve onların arasından seçilmesi öngörülmüş. Bu
sözleşme uyarınca 8 Aralık 1910’da Hocazade Mehmed Muhiddin Efendi, Bulgaristan’ın ilk
başmüftüsü seçilmiş ve bu görevinde 1915 yılına kadar kalmış. Daha sonra başmüftü
seçilen Süleyman Faik Efendi görevinde 8 yıl kalmış. Ondan sonraki başmüftüler ‘seçilmiş’
değil, Bulgar hükümetleri tarafından ‘atanmış’lar.
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Sofya'da bir namazgah

Başmüftü olarak ‘atanan’ Hüseyin Hüsnü Efendi1928 yılından 1936’ya kadar, Abdullah Sıdkı
Efendi 1936’dan 1945’e kadar görevde kalmış. 1945‘den 1989’a kadar ülkenin kaderini tayin eden
sosyalist rejim döneminde yerel müftülükler azaltılarak sadece göstermelik 5 müftülük bırakılmış.
Bu sözde müftülükler de Merkezi Komite tarafından ‘tayin edilen’ Süleyman Ömer
Efendi, Sabri Demirov ve İsmail Sarhocov gibi ‘başmüftüler’ce yönetilmiş.
Todor Jivkov ve Merkezi Komite ekibinin Müslümanları etnik esasa göre Türk, Pomak ve
Çingene olarak ayırmasının ardından ülkedeki bütün dinî okullar kapanmış; cenaze, sünnet,
bayram kutlamaları gibi temel dinî adetler de yasaklamış. Sosyalist döneminin son başmüftüsü
1988 ile 1991 yılları arasında bu görevde ‘tutulan’ Nedim Gencev. İçişleri Bakanlığı kontenjanı
ile Sofya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin açıköğretim bölümünden mezuniyeti dışında hiçbir
icazeti olmayan sözde bir müftü.
Etnik kimliği ne olursa olsun tüm Bulgaristan Müslümanlarını birleştiren tüzel bir kurum
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Ülkedeki rejimin dönüşümü sürecindeki 1992 yılında Müslümanlar’ın ilk demokratik konferansı
Kırcaali Bölge Müftüsü Fikri Salih’i başmüftü seçmiş. Nedim Gencev bu yenilgiyi kabul etmemiş
ve ülke çapında, tabanı olmayan paralel bir müftülük sistemi kurmuş. Bu ikiliğin önlenmesi için 6
Mart 1995’te yapılan Bulgaristan Müslümanları Olağanüstü Konferansı’nda Fikri Salih bir kez
daha başmüftü seçilmiş, ancak bu seçim zamanın hükümeti tarafından tanınmamış. Fikri Salih
Başmüftülük binasından zorla çıkarılmış ve hükümetce tanınmayan ancak Müslümanların
desteklediği başmüftü olarak 1997 yılına kadar görevinde kalmış ve “seçilmiş Başmüftü’nün
meşruluğu” meselesini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götürerek zamanın hükümetini,
Müslümanların dinî işlerine müdahalesinden dolayı mahkûm ettirmiş.
1997’de birleştirici bir olağanüstü konferansın yapılması için taraflarca karşılıklı anlaşma
sağlanmış ve seçim sonucunda başmüftü olarak Mustafa Haci, Yüksek İslam Şura (YİŞ) Başkanı
olarak da Hüseyin Karamolla seçilmiş. Onlar görev sürelerini 2000 yılında başarıyla
tamamladıktan sonra ilk defa Bulgaristan Müslümanları Olağan Konferansı 28 Ekim 2000 günü
yapılmış ve başmüftü olarak Selim Mehmed, YİŞ Başkanı olarak Mustafa Haci seçilmiş. Bu
yönetimin başarıları arasında İslam dini dersinin devlet okullarında isteğe bağlı okutulması,
Kur’an-ı Kerim’in Bulgarca tercümesi, Müslüman Diyanetini ilgilendiren konularda Türkiye
Diyanet Vakfı ile ve Mezhepler Müdürlüğü arasında bir antlaşmanın imzalanması sayılabilir.
12 Şubat 2011’de bir kez daha Bulgaristan Müslümanları Olağanüstü Ulusal Konferansı
düzenlenmiş ve Müslümanların iradesiyle Dr. Mustafa Haci yeniden başmüftü, Şabanali
Ahmed ise YİŞ Başkanı seçilmiş. Konferans kararı Sofya Şehir Mahkemesince tescil edilmiş ve
böylece Başmüftülük yurt içinde ve yurt dışındaki Bulgaristan Müslümanlarının tek meşru
temsilcisi olmuş.
Bugün Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü artık bağımsız bir dinî
teşkilat ve aynı dini ve dinî gelenekleri paylaşan; etnik kimliği ne olursa olsun tüm Bulgaristan
Müslümanlarını birleştiren tüzel bir kurum. Faaliyetlerini bu tüzel kişiliğiyle Bulgaristan
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Anayasası ve Bulgaristan Cumhuriyeti kanunları çerçevresinde ve Dinler Yasası uyarınca
yürütmekte.
Haberin

devamı

için

tıklayınız: http://www.dunyabizim.com/mercek-alti/25274/hatirayi-

yasatanlar-bulgaristan-muslumanlari-ve-mucadeleleri-2
Fotoğraflar: Isabelle M. Beck
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Hatırayı Yaşatanlar: Bulgaristan Müslümanları ve Mücadeleleri (2)

Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Mustafa Aliş Haci

Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Aliş Hoca, Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar
Diyaneti Başmüftülüğü ve Bulgaristan topraklarında yaşayan Müslümanların sorunları
üzerine Kadri Akkaya'nın sorularını cevapladı
Bir önceki yazıda Bulgaristan Müslümanlarının dini, sosyal ve kurumsal alanda verdikleri
mücadeleyi tarihten günümüze özetlemiştik.
Bu yazıda Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü artık bağımsız bir
dinî teşkilat ve aynı dini ve dinî gelenekleri paylaşan; etnik kimliği ne olursa olsun tüm Bulgaristan
Müslümanlarını birleştiren tüzel bir kurum. Faaliyetlerini bu tüzel kişiliğiyle Bulgaristan
Anayasası ve Bulgaristan Cumhuriyeti kanunları çerçevresinde ve Dinler Yasası uyarınca
yürütmekte.
Bu faaliyetleri Başmüftü Dr. Mustafa Aliş Haci şöyle özetliyor: “Başmüftülüğün temel
hedeflerinden biri başkentte İslam Kültürü ve Eğitimi Merkezi’nin kurulması vasıtasıyla
Müslüman topluluğun eğitim seviyesinin yükseltilmesi ve en küçük bir ihtiyaç halinde bile,
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ülkenin her bir noktasında yetkili din hizmetlerinin verilmesi. Mevcut vakıf mallarının
artırılmasından ve denetiminden elde edilen kaynakların sunulması ve yenilerinin meydana
getirilmesi. Müslüman topluluğun kendine özgü kimliğinin ve dinsel, kültürel ve sosyal
değerlerinin korunması için çabalar sarfedilmesi.”
Başmüftü aslen Pazarcık’a bağlı Velingrad’dan. Kendisinin Hacc dönüşüne denk gelen Hicri
1438 yılbaşında, hem de Sofya Yüksek İslam Enstitüsü’nün yeni eğitim ve öğretim yılı açılış
programı öncesi müftülükteki hasbihal anında söyledikleri şöyle: “Bu sene genel olarak hacı sayısı
azdı. Bulgaristan’dan da hamdolsun 400 kadar hacımız vardı. Bu bina müftülüğe ait. 2007 yılında
tamir ettik. Şu anda bize yetmiyor. Eskiden Sofya’da 83 cami varmış. Zaman içerisinde camiler
yıkılmış, yok olmuş. Şu anda ibadete açık tek bir camimiz var: Banya Başı da denen Molla Kadı
Seyfullah Camii. Sofya’daki tahminen 80 binin üzerindeki müslüman nüfus göz önüne alınınca
durum belli.
Bulgaristan genelinde ise yaklaşık 1,5 milyon müslüman nüfus var. Toplam 1500 tane cami ve
mescidimiz var. Üç tane imam ve hatip lisemiz var. Sofya’da bir tane lisans eğiğtimi veren Yüksek
İslam Enstitümüz var. Zaman zaman yurt dışına yüksek lisans için öğrenci gönderiyoruz.
Genellikle ve çoğunlukla da Türkiye’ye.”
Asimilasyon politikası değişen dozlarda hep devam etmiş ve devam ediyor
Başmüftü, bu girizgahtan sonra, mevcut sıkıntıları da şöyle özetliyor: “Çok sıkıntılarımız var.
Bunlardan en başta geleni vakıf mallarımız. Onların çoğunu tarihi süreç içinde geçen rejimlerin
sorumluları yok etmişler. Bir kısmına da Bulgaristan Devleti el koymuş. İkinci bir
sıkıntımız: Maddi imkânsızlıklar. Bu durum elde olan vakıf eserlerin tamirine ya da müftülüğe
bağlı personelin istenen sayıda ve makul miktarda ücretle çalıştırılmasına arzu edilen şekilde fırsat
vermiyor. Kimi imamların maaşlarını ödeyemiyoruz. Çoğu ya az bir ücretle ya da fahri olarak
görev yapmış oluyor.
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Vakıf mallarının iadesi için 2002 yılında kabul edilen bir kanun var. On yıl içinde vakıf mallarının
iadesi için mahkemelere başvurma hakkı veriyor. Biz de zamanında başvuru yaptık. Maalesef
Bulgarlar olumlu bakmadı. Dolayısıyle çeşitli yerlerde tepki gösterildi ve protesto yapıldı.
Meselâ Filibe’deki protestolar esnasında tarihi Muradiye Camii’ne saldırdılar oldu; hatta
yakmaya çalıştılar. Bunlara rağmen hak taleplerimizden vazgeçmiyoruz. Osmanlı Devletinden
ayrıldıktan sonra bize karşı Bulgaristan’da siyaset maalesef değişmemiş. Çeşitli rejimler, çeşitli
siyasi partiler değişmiş ama asimilasyon politikası değişen dozlarda hep devam etmiş ve devam
ediyor.
Köstendil’de tarihi bir cami, Fatih Camii var. Tamir edilmesi lazım. Devlet ne tamir ediyor ne
de bize veriyor. Yoksa bize verse, tamir için elimizden geleni yaparız. İşin ilginci, devletin ‘burda
Müslüman nüfus yok’ demesi ve oradaki Roman Müslümanları dinî kimlikleriyle kabul
etmemeleri. Varsayalım ki müslüman yok; bu binanın kültür varlığı olarak ayakta kalması lazım.
Kaldı ki, Türkiye ile Bulgaristan arasında şöyle bir anlaşma da var: Karşılıklı olarak Türkiye’deki
Bulgar Ortadoks kiliseleri ve Bulgaristan’daki camiler tamir edilecek. Sadece beş Bulgar Ortadoks
aile nüfuslu Edirne’deki tarihi iki kilise çoktan tamir oldu ama Bulgaristan‘daki nice tarihi cami
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hâlâ tamir edilmeyi bekliyor. Yine, İstanbul’daki tarihi kiliseyi Istanbul Büyükşehir Belediyesi
tamir etti. Bulgaristan’ın maddi imkânları tabi ki çok değil ama tamir etmek isteyene de vermiyor.
Şimdiki Arkeoloji Müzesi ve eskiden Mahmut Paşa Camii olan binayı vakıf eser olarak geri iade
istiyoruz. Vermiyorlar. Elimizde Eski Zağra’da Hamza Bey Camii’ne ait Bulgaristan
Devleti’nin verdiği tapular var. Kabul etmiyorlar. Yine, Karlıova Ali Bey’de (Karlovo) bulunan
caminin de tapusu bizde var. Bulgar Mahkemesi bunları kabul etmiyor.”
Baskın Bulgar kültürünün yok olması korkusu
Bu hukuki hakların verilmesinde Avrupa’nın hukuk normlarının nasıl bir yardımı olabilir diye
sorunca, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gidebilmek için Avrupa’nın müstakil bir devleti
olan Bulgaristan’ın iç hukuk yollarını sonuna dek gitmiş olmanız gerek“ diyerek kısır döngüye
işaretle devam ediyor Mustafa Aliş: “Bazı vakıf mallarının iade edilmesini açtığımız davalar ile
sağladık ama bu sayı çok az. İadesi gereken daha çok vakıf var. Bunların arasında kubbesiyle,
minaresiyle halâ ‘ben camiyim’ diyen onüç tarihi cami bulunmakta. Hukuki engellerin yanında
Bulgar makamları bazı vakıf camilerin altında ‘eskiden kilise varmış’ ya da yerlerinde eskiden
başka antik binalar olduğunu ileri sürerek, ‘bunları kullanamazsınız’ deyip elimizden almış. Şu
anda bu cami ve binalar harabeye dönüşmüş durumda. Maalesef çoğu beldede de başka ibadet
edecek yerimiz yok. Misal olarak Samkov ve Vraça (Vratsa) kasabalarındaki tarihi camiler.
Bulgarlar bunları maalesef iadeye yanaşmıyor olsa da haklarımızı savunmaya mecburuz. Biz de
Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşlarıyız; bu ülkeye vergi ödüyor ve diğer vatandaşlık
görevlerimizi hep yerine getiriyoruz ama aynı zamanda da Türk, Pomak ya da Roman etnik
kökenlerimizle beraber Müslüman olduğumuz için dini ve kültürel haklarımızı da istiyoruz. Bu
istemlerimize aşırı bir şekilde karşı çıkan Bulgar ırkçı partileri ve diğer aşırı toplum gruplarına
maalesef Bulgaristan makamları, son yıllarda sanki göz yumuyor gibi bir durumun oluşmasına
fırsat veriyor.”
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Toplumun azınlığı olan ırkçılardan başka, hak istemlerine destek olan toplumsal grupların
dayanışmasını, onlar ile beraber neler yaptıklarını sorunca Başmüftü şunları söylüyor: “Hakk
istemimize ırkçılar karşı çıkıyor. Çoğunluk ve kimi entelektüeller de ‘Beraberdik ve beraber
yaşayacağız’ diyor. ‘Müslümanların da hakkı var, verilmeli’ diyor. ‘Anayasa çerçevesinde ne
hakları var ise verilmeli’ diyorlar. Ama bazı entelektüeller de öyle düşünmüyor. Özellikle
Bulgaristan’ın nüfusunun seri bir şekilde azalması, dolayısıyla baskın Bulgar kültürünün yok
olması korkusu. Bu problemi ve ondan kaynaklanan korkuyu bize fatura etmeye çalışıyorlar.
Çok şükür; çoğunluk halk nezdinde bu konularda sıkıntı yok. Eskiye göre daha iyi durumdayız.
Yani komünizm dönemi ile kıyas edince çok iyi durumdayız. O yılları yaşayan bir insan olarak
bunu söyleyebilirim. Ama şunu da bilmekte fayda var: Osmanlı’dan beri Bulgar devletinin
Müslümanlara karşı siyaseti hep asimilasyon olmuş. Bu bazen az, bazen çok hissedilse de böyle
olmuş. Aslında bizim haklarımızın savsaklanmasına, hatta verilmemesine belli bir devlet desteği
var. Elbette ki biz herkesle iyi geçinmeye çalışıyoruz. Devlet makamlarıyla da görüşmelerimiz var.
Avrupa ülkeleri ya da diğer büyükelçiliklerle irtibatımız var. Aynı zamanda Türkiye ile de
irtibatımız var. Şunun bilincinde olmamız lazım: Bulgaristan’da Müslümanlar asırlardan beri
yaşıyor. Avrupa Devleti olan Bulgaristan’ın Müslüman olan vatandaşlarının da tek tek hepsi aynı
zamanda Avrupalı. Bu bilinci vermek için Razgrad’daki tarihi camide Bulgar tarihçi bir yazar ile
camiyi tanıtacağız. Bunlar, maalesef çölde bir ses. Özellikle Bulgar devleti bu hak istemlerini
duymazdan geliyor. Sorumlu ve karar vericilere gidince çoğu evet diyor; karşı çıkmıyor ama
icraata gelince, zamana yayıyor. Sürüncemede bırakıyor.”
Sıkıntılarının biri de yetişen genç nüfusun, hatta bazen imam ve hatip olarak yetişenlerin bile
Avrupa’ya ya da başka ülkelere göçü meselesi. Personelin belli bir seviyede ücretlendirilmesinin
zorluğu ise kurumun diğer sıkıntısı. Gelirlerin sadece Hacc organizesinden, vakıf mallarının
gelirlerinden ve Müslümanların yardımlarından olduğunu belirtiyor. Bazı yardım kuruluşları
kurban bağışlarıyla yardımcı oluyormuş. Ramazan aylarında kimi Müslüman kuruluşların ve
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şahısların kumanya yardımı ya da Sofya’daki tek açık cami Banya Başı‘nda her Ramazan
akşamında bir hayırseverin himmetiyle iftarlar müminler arasındaki kaynaşmaya, kardeşliğe vesile
oluyormuş.
Buraya borçluyuz, sorumluyuz. Önce buradan sorulacağız.

Muhtemelen daha iyi hayat şartları muştusunu idealindeki hizmet için ciddiye almayarak
Bulgaristan’dan göç yerine, kendisine buraların en genç müftüsü olarak bir ideal belirleyen,
kendisini

Tırnova

ve

yöresindeki

Müslümanlara

adamış

bir

kardeşlik

örneğiyle

tanışıyoruz: Süleyman Masurev. “Tırnovo Bölge Müftülüğü, kuzey Bulgaristan’ın orta
kısımlarında yer almakta olan Tırnovo ve Gabrovo illerindeki ve köylerindeki müslümanlara iki
personeli ve yirmi mütevazı imam ve hatip ile hizmet vermekte. Bölgemizde yaklaşık 35.000
Müslüman yaşamakta. Müftülüğe bağlı 43 cami ve mescit mevcut. Bu aynı zamanda encümenli
43 yerel cemaat demek. Bunların ancak yirmisinde sürekli görevlimiz var. Geri kalanında ise fahri
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hizmet veren gönüllüler oluyor.” diyor Masurev ve Tırnovo Kalesi’nin siluetinin de olduğu şimdiki
cami ve müftülük binasının eski zamandaki halini gösteren yağlıboya bir resmi gösteriyor.
İmam ve hatiplik eğitimine 1991’de başlayan, 1998 yılından beri ise lisans eğitimi de veren Sofya
Yüksek İslam Enstitüsü’nün 2016/2017 öğretim yılının açılışı öncesi okulun iki sağlam sütunuyla
tanışıyoruz: Tefsir uzmanı ve okutmanı Dr. Sefer Bekir Hasanov ve Kelam uzmanı ve okutmanı
Dr. Kadir Redzheb Muhammed. Sefer Hoca doğma büyüme Sofyalı. Master ve doktorasını
Türkiye’de yapmış. “İnsan annesini babasını seçemediği gibi, vatanını da seçemiyor. Allah bizi
buraya nasip etmiş. İsteseydi bizi Mekke’de, Medine’de veya İstanbul’da yaratırdı. Burada
yaratmış. Buraya borçluyuz, sorumluyuz. Önce buradan sorulacağız. Bildiğimizi öğretiyoruz.”
diyor Kadir Hoca ve ekliyor: “Yüksek İslam Enstitüsü’nde yüz öğrencimiz var, bunların yaklaşık
dörtte biri hanım. Lisans eğitimi veriyoruz. İcazetimiz Türkiye ve çoğu ülkede artık tanınıyor.”
diyor.
Ağaç üzerine yakma nezih bir hat ile “Kardeşlik sınır tanımaz!” süslü Yüksek İslam Enstitüsü’nün
rektörlük odasından çıkarak okulun eğitim öğretim yılının açılış programına katılıyoruz. Yeni
öğrencileri selamlama konuşmacılarından biri de Türkiye’nin Sofya Elçiliği Din Müşaviri Dr. Ulvi
Ata. Hakkı şerden, batıldan ayıracak böyle okullara ihtiyaç olduğundan, insanları Allah ile
kandırmayacak, gerçek ilmi ve doğruyu, doğru kaynaktan; doğru yöntemlerle öğretecek; dinden,
Kur’an’dan başka hesabı ve gizli ajandası olmayacak; yetişmiş ilim insanlarına ihtiyaç olduğundan
bahsediyor.
Yüksek İslam Şura Başkanı Vedad Ahmed konuşmasını Bulgarca yapınca kardeşliğin lisan
sınırını da tanımadığını fark ediyoruz. Diğer katılanlar: Müftü vekilleri, Sofya İl Müftüsü Mustafa
İzbiştali, okulun diğer okutman ve öğretmenleriyle gelen misafirler. Tabi ki, ilmin ancak cehd ile
elde edileceğini bilen erkek ve hanım öğrenciler, konuşulanları can kulağıyla dinliyorlar.
Sarığımız beyaz, leke götürmez!
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Şehbenderzade Hilmi’nin Filibe’sinden; Burgaz, Hasköy, Kırcaali, Köstendil, Pazarcık; Pernik,
Plevne, Ruscuk, Silistre, Eski Zağra, Varna, Vidin ve Yambol’dan gelerek, ilerideki yıllarda yine
bu yörelerin camilerinde Bulgarca, Türkçe, Arapça ve Osmanlı Türkçesinde hutbe okuyacak
geleceğin imamlarına ya da geleceğin vaizelerine; çok önemli bir göreve talib olduklarını ve artık
bundan sonraki davranışlarına daha da çok dikkat etmelerini ve de artık “Güzel âhlâk ile, mümkün
olduğu kadar da Efendimizin Sünnetini örnek alarak” yaşamalarını ve üzerlerindeki yeni
sorumluluk bilincini “Sarığımız beyaz, leke götürmez!” diye imgeli ve atasözlü tavsiyeyle tekrar
hatırlatıyor, okulun rektörü ve Bulgaristan Cumhuriyeti Diyaneti Başmüftüsü Dr. Mustafa Aliş
Haci.
Lisans eğitimi sonrası icazet alacak öğrencileri, daha şimdiden “Elini uzat, Ensar ol!” çağrısıyla
mültecilere ve düşkünlere yardımda bulunan yerel cami ve mescidlerin mütevelli üyeleri ‘İnsana,
halka hizmet; Hakka’a hizmet’ bilinci ve sorumluluğu ile bekliyor.
Sofya’nın yayalara özel ana caddesinde bir aşağı bir yukarı giderek dilenen bir meczub,
karşısındakilere arada bir şöyle sesleniyor: “Stambolov, ‘Bizi Osmanlı’dan Ruslar kurtardı;
Ruslardan kim kurtaracak?’ demişti; ben de bugün, ‘Avrupalılar kurtardı ama onlardan kim
kurtaracak?’ diyorum” diyor.
Fotoğraflar: Isabelle M. Beck
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