BULGAR~STAN'DAK~~OSMANLI ANITLARI *
Çev: YA~AR YÜCEL
Bulgaristan, ülke topraklar~ n~ n her taraf~ na yay~lm~~~durumda olup,
be~~as~ rl~ k Osmanl~~hâkimiyetinde geli~mi~~olan ve günümüzde hâlâ daha
izleri görünen bir do~u medeniyetinin inkâr edilemeyen kal~ nt~lar~ n~~
ta~~maktad~ r.
Gerçekten bu medeniyetin birçok an~ t~~ Bulgaristan'da muhafaza
edilmektedir. Bu an~tlar Osmanl~ lar~ n her türden in~aat alan~ ndaki
faaliyetinin kan~ tlar~d~ r: ~ehircilik, bay~ nd~ rl~ k eserleri, kaleler, mescitler,
camiler, dini okullar -medreseler- kervansaraylar, halk hamamlar~,
çe~meler, köprüler v.s. gibi, Bat~l~~ve Do~ulu tarihçilerin sözünü ettikleri ve
hat~ ralar~ na baz~~ seyahatnamelerde rastlanan an~ tlar. Bu tarih miraslar~, bir
Bulgar ~ehrinin Türk hâkimiyetinde kalm~~~bir ~ehir oldu~unu anlama ve bu
hâkimiyete ait yap~lar~ n ve di~er an~ tlar~ n genel görüntüsü hakk~ nda bir
fikir edinme inikân~~ sa~lamaktad~ r. Bu görüntü, Bulgaristan'~ n kurtulu~una
kadar birçok Bulgar ~ehri taraf~ ndan korunmu~tur, fakat kurtulu~tan hemen
sonra Türk eserlerinin h~zla ve sistemli bir ~ekilde tahribine ba~lanm~~; ve
birçok durumda bu eserler, k~smen de olsa, bir tasnife ve incelemeye tabi
tutulamam~~~ya da korunmam~~t~r.
Genel olarak Bulgaristan'daki Türk amtlar~ ndan ve özellikle
Sofya'daki Türk an~ tlar~ ndan söz ederken, Profesör A. I~irkov 191 2 y~l~ nda
~unlar~~ yazmaktayd~: "Yunanl~lar~~bizim an~tlar~m~z~~tahrip etmi~~olmalar~~
yüzünden k~ namak için yeteri kadar kelime bulamayan bizler, kendimiz
Türk an~~ tlar~ n~~ fanatik bir ç~lg~ nl~kla y~ kt~ k. Biraz zahmet ve iyi niyetle,
bugün, elimizde, Sofya ~ehrinin tarihini yazabilmek için çok önemli Türk
kay~ tlar~~ bulunabilirdi. Genel düzenleme plan~ n~ n gerçekle~ tirilmesi
s~ ras~nda tahrip edilmi~~olan bütün binalar~ n ve kamu an~ tlar~ n~ n planlar~ na
ve foto~raflar~ na ~ehrin, belliba~l~~ binalar~ n yeralaca~~~ve kurtulu~~öncesi
döneme ait bütün mahallelerin ve bütün sokaklar~ n isimlerinin
belirtilebilece~i ayr~ nt~l~~bir plan~ na sahip olabilirdik. Bu esnada, sözkonusu
alanda pek az bir~ey yap~lm~~t~ r ve Sofya ~ehrinin tarihçisi, Türk döneminin
* Petâr Mijatev, Les monuments Osmanlis en Bulga~rie. Rocznik Orientalistyczny XXIII
(1959) S. 7-28.
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ça~da~~~olan ki~ilerin mevcut oldu~u bir s~rada, düzenleme esnas~ nda
ortadan kalkm~~~olan sokaklar~n ve binalar~ n yerlerini belirlemede zorluk
çekmektedir. 50-60 y~l sonraki, yani eski Sofya ~ehrinin sakinlerinin
ölümünden sonraki durumu kolayl~kla tahmin etmek mümkündür"
I~irkov'un Sofya'dan söz ederken yazd~~~~~eyler -vurgulam~~~oldu~um
gibi- kurtulu~un hemen arkas~ndan büyük yerle~im merkezlerine uygulanan
genel düzenleme planlar~n~n gerçekle~tirili~~döneminde bütün Bulgar ~ehir
ve köyleri için de geçerlidir. Rusçuk ~ehri de Sofya'n~n ak~betine u~ram~~t~ r.
Burada kurtulu~ tan önceki döneme ait olup korunmu~~bulunan pek az tarih
miras~~ kalm~~t~ r. ~ehir müzesi taraf~ndan muhafaza edilmi~~olan baz~~
da~~n~ k an~ tlar~ n nereden geldi~i bilinmemektedir. Bunlar özellikle yaz~l~~
kitabeler ve mimari kal~nt~~parçaland~r. Bu kal~nt~lar~n niteli~i yine de bize,
onlar~n neye ait olduklar~n~~ tahmin etme ve böylece de baz~~ saat kulesi,
çe~me ya da di~er eski mimari motiflerini yeniden birle~tirme imkan~~
vermektedir; ancak bunlar~n yerlerini belirlemek mümkün olmamaktad~r.
Bizim dönemimize daha yak~n olan ve tahrip edilmezden önce baz~~bina ve
çe~melerin çekilmi~~olan foto~raflar~ n~n bugün eski mimari görünümleri
tammam~za imkân verdi~i ~umnu ve Varna'da durum böyle de~ildir.
~umnu'daki, yaz~l~~ kitabeleri mahalli müzede muhafaza edilmekte olan
Ta~ma~aza'n~n, Dikici dükkanlar~= ve II. Mahmud'un büyük kitabesini
ta~~yan ve vaktiyle Varna ~ehrinin Milli Tiyatro meydan~nda yer alm~~~olan
ve halen bu ~ehrin müzesinde bulunan büyük çe~menin durumu böyledir.
Bulgaristan'da zaman~m~za kadar ula~an Osmanl~~ amtlar~n~~ deneme
ve inceleme ile u~ra~an pek az insan ç~km~~t~r. Bu tarihi an~tlann lay~k
oldu~u ve örnekleri görülmü~~olan itina, onlara gösterilmemi~tir. Bu
nedenledir ki onlar~~ sistemli olarak biraraya getirmenin -burada henüz
müzelerde bulunmayan ve tahribata terkedilmi~~olanlardan söz ediyorumve bu i~i derinli~ine incelemenin tam zaman~d~r.
Bundan böyle, da~~n~ k ve tesadüfi de olsa bu amaçla tedbirler al~nm~~~
oldu~unu söyleyebiliriz. Bununla beraber bu i~~için gerekli haz~ rl~~~~yapm~~~
olan ki~ilerin bulunmay~~~~ yüzünden, çal~~man~ n devaml~l~~~~noksan
kalmaktad~ r.
K. Jireçek, kendisi de Bulgar topraklar~~üzerinde çok say~da arkeoloji ve
epigrafi incelemesi yapm~~t~ r. Bu ki~i ~~883'te Drinov'a ~u sat~rlar~~yazm~~t~ r:
"Sofya'n~n küçük kiliselerinin ve camilerinin incelemesine ba~lad~m ve
La ville de Safin au XVIle siecle, Sofia 1912, S. 2.
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mimari ve endüstri konular~nda çok ilginç ~eyler buldum" 2. Jireçek'in
Osmanl~~ mimari an~tlar~~ hakk~ndaki notlar~ , Bulgarca olarak, "Bulgaristan
Prenslikleri" ve "Bulgaristan'da Seyahatler" ad~~ alt~nda yay~nlanm~~~olan
eserlerde yer alm~~t~ r.
Yazar, bu notlar~ nda Türk dönemine rastlayan ve ziyaret etti~i
bölgeleri zenginle~tiren an~~ tlara da birkaç sat~r ay~ rm~~ t~r. Jireçek'ten daha
fazla bir~ey beklenemezdi. Zira bu ki~i sadece eski kitabelerle u~ra~~yordu ve
Osmanl~~ eserleri onun uzmanl~ k alan~ na girmiyordu. Bununla beraber
Jireçek bunlar~n incelenmesini te~vik etmekten geri kalmam~~~ve bu konuda
ilgi uyand~ rmaya çal~~m~~t~ r. 29 Ekim 1909 tarihi ta~~yan ve ünlü Türkçe
uzman~~ ve Türkçe dokümanlar mü tercimi olan D. Ihçiev'e gönderdi~i
mektupta Jireçek, di~er hususlar aras~ nda ~unlar~~ yazm~~t~ r: "... Balkan
topraklar~~ üzerinde, camilerin, köprülerin, çe~melerin ve di~er an~ tlar~n
üzerinde yaz~l~~ bulunan Türkçe kitabelerin toplanmas~~ yararl~~ olacakt~ r; bu
kitabelerden 1453'ten önceki dönemlere uzananlar~~ vard~ r, mesela 1385
tarihinde yap~lm~~~olan Serez Camii'nin kitabeleri" 3.
Ihçiev'in nekrolojisinde XIV - XIX. yüzy~l Balkan Slavlar~~ tarihinden
söz eden Jireçek di~er hususlar meyan~ nda ~unlar~~ yazmaktad~r: "Serez ve
T~ rnova'da daha XIV. yüzy~l~n sonlar~nda in~as~na ba~lanm~~~ olan,
camilerin, kervansaraylar~n, çe~melerin, köprülerin üzerindeki Türkçe
kitabeler derlemesinden eksik olanlar~n elde edilmesi çok arzu edilirdi" 4.
Bu sat~ rlar Jireçek taraf~ndan 1916 y~l~ nda yaz~lm~~t~ r. O tarihten bu
yana k~ rk y~ldan fazla süre geçmi~~ve yapt~~~~tavsiyelere uyulamam~~t~r.
Bu yay~ n, art~ k haz~ rlanmas~na ba~lanm~~~olmas~~ gereken böyle bir
"kitabeler denemesi" için mütevazi bir katk~d~ r. ~unu da ekleyelim ki bu
derlemenin, Bulgaristan'daki bütün Osmanl~ca kitabeleri kapsam~na almas~~
gerekmektedir.
F. Kanitz'e gelince, bu zat, ülkemizde yapt~~~~seyahat boyunca
incelemi~~oldu~u Osmanl~~ an~ tlar~ndan baz~lar~~ hakk~nda k~sa bir aç~ klama
yapmakla yetinmektedir.
Bulgaristan'daki eski Osmanl~~ eserlerinin, epigrafi an~ tlar~ n~ n ilk
ara~t~ rmac~lar~ ndan biri, hiç ku~kusuz, Sofya Üniversitesinde profesör olan
ve Makedonya'daki ortaça~~amtlan aras~nda Osmanl~~eserlerine önemli bir
2 Dr.K. Jireçek ile M. Drinov'un yaz~~malar~~ için bk. "Annuaire de la Bibl. Nation. de
Sofia", 1923, s. 225-226.
3 Academie des Sciences de Bulgarie, Institut der Archives, Fond. Jir. no. 125.
4 "Archiv tür slavische Philologie", 1919, 36, 6o1.
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yer ay~ ran ünlü bilgin J.Ivanov'dur. Bu zat mimari eserlerin incelemesine
önem vererek çok say~da Osmanl~~ kitabesi derlemi~~ve ~unu itiraf etmek
gerekir ki, bu konudaki raporu ile Osmanl~~epigrafi incelemesine önemli bir
katk~~ sa~lam~~t~ r. öte yandan, Türkçe ve Arapça yaz~lm~~~baz~~ Osmanl~~
kitabeleri ile, antik ça~a ve ortaça~a uzanan yaz~ tlar~ n, Bulgar topraklar~~
üzerindeki buluntular~n yay~ nlanabilmesini Ivanov'a borçluyuz 5.
Bu konuda ~unu da eklemek yerinde olacakt~ r ki J.Ivanov'un
çab~malar~~tümüyle kusursuz de~ildir ve yay~nlad~~~~eserlerde konu edindi~i
kitabelerin önemli bir k~sm~ n~n ciddi bir revizyona tabi tutulmas~~
gerekmektedir. Öte yandan, Ivanov'un ~~ 906'da yay~ nlanan ve önemli
hatalar ihtiva eden "Kuzey Makedonya" adl~~ Bulgarca kitab~ nda Köstendil
Osmanl~~ kitabeleri ve Köstendil bölgesi hakk~nda aç~ klamalar yapm~~~
oldu~unu vurgulamak gerekir. Mesela ~truma Irma~~~üzerindeki Kad~n
köprüsüne ait kitabenin Arapça yaz~lm~~~oldu~unu bile belirtmemi~tir; bu
yaz~n~n men~ei hakk~ nda ise, 876 / ~~471 yerine, 874 / 1469 ya da daha ziyade
1470 yazm~~; ve kitabenin gerçe~e uymayan bir tercümesini yapm~~ t~ r.
A~a~~da, Ivanov'un yapt~~~~tam tercümeyi, Paul Wittek'in "Byzantion" 6
eserinde vermi~~oldu~u tercüme ile k~yaslama yapmak üzere yaz~yorum.
Jordan Ivanov, Kad~ n köprüsi,i üzerindeki Icitabeyi ~öyle tercüme etmi~tir:
"En büyük sadrazamlardan ve asil komutanlardan biri olan ve öbür
dünyada Tanr~ dan, bu ülkede yapt~~~n~ n kar~~l~~~~olan mükâfat~~almak
amac~ yla, tamamen ruhani nedenlerle, iyilikler yapm~~~olan ~shak Pa~a'n~n
yüce emirleriyle, bu kutsal köprü, seyahat edenlerin paras~z olarak
geçmeleri için in~a edilmi~tir. Her~ eye gücü yeten Allah onun ömrünü ne~e
ve sevinçle doldursun. Y~l 874 / ~~ 47o" 7.
Wittek ise bu kitabeyi a~a~~ daki gibi tercüme etmi~ tir: "Bu soylu
köprünün in~aat çal~~malar~n~ n bitimi, cihan~n ve kainat~n yarat~c~s~mn
inayeti sayesinde, hay~ r yerlerinin ve i~ lerinin banisi, beylerbeyi, yüce vezir
~shak Pa~a zaman~nda olmu~tur. Allah onu her tuttu~u i~te muvaffak k~ls~ n.
Rebiülevvel 876 / ~~ 8 A~ustos- ~~ 6 Eylül ~~ 47 " 8.
Gerçe~e uymayan tercümeler ve tarih hatalar~~ Ivanov'un eserlerinde
s~ k s~ k görülmektedir ve düzeltilmesi gerekmektedir. Gerçi, Ivanov Türkçe
biliyordu, fakat onun bu dildeki bilgisinin, bu tür yaz~lar~ n son derecede zor
5
6

J. Ivanov, La Maddonie du Nord-recherches historiques, Sofya 1906.
Notes sur la Tughra ottomane, "Byzantion", T. XVIII ( 946-1948), Bruxelles 1948, s. 327-

328.
7

J. Ivanov, a.g.e., s. 157.
P. Wittek, a.g.e., S. 327-328.
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olan de~ifre edilmesine yetecek seviyede olaca~~ndan ~üphe edilmektedir.
Dolay~s~yla, bilgileri her zaman mükemmel olmayan ve itimad telkin
edemeyen mahalli hocalara ba~vurmak zorunda kalm~~t~r, bundan hiç
~üphe etmiyoruz.
Osmanl~~kitabeleri hakk~ndaki yay~nlar~n~n ihtiva etti~i bo~luklara ve
hatalara ra~men Jordan Ivanov, kendi zaman~nda Bulgaristan'da hemen
hemen tamamen de~ifre edilmi~~olan Osmanl~~kitabelerinde büyük liyakat
göstermi~tir. Ivanov'un epigrafi çal~~malar~n~n de~erli olan taraf~~ da
yaz~lar~ n kopyalar~n~ n hatta foto~raflar~n~n bu çal~~malara ekli olu~udur; bu
da, yaz~lar~n de~ifre ve tercümelerinin, elde epigrafi ara~t~ rma
çal~~malar~n~n gerçek araçlar~~olan, derinli~ine bir dil etüdünden yoksun
olarak ve paleografik özellikleri bilinmeksizin al~ nm~~~olan sonuçlar~n~~
tahkik etmek imkan~~vermektedir.
Bulgaristan'daki mimari ve epigrafi an~tlar~n~n bir ba~ka koleksiyoncusu da, yine uzman olmayan H.K. ~korpil idi. Bu zat taraf~ ndan derlenen
malzeme, çal~~malar~ n~~ yapti~~~Varna ~ehrinden ve Varna ilinden öteye
gitmemektedir. Varna ~ehri ve dolaylar~nda, Osmanl~~dönemine ait olup
kurtulu~~sonras~na kadar muhafaza edilmi~~Osmanl~~ mimari an~ tlar~~
hakk~ndaki yaz~lar~~ meyan~nda, "Varna Arkeoloji Derne~i Bülteni"nde
(Cilt II, 1909), kale surlar~, kap~lar, duvarlar, askeri depolar, k~~lalar
hastaneler üzerinde okunabilmi~~olan Osmanl~~kitabelerinden 18 adedinin
Bulgarcaya çevirisini yay~nlam~~t~ r. Bunlardan bir k~sm~~Saint-Petersbourg
kentine ta~~nm~~t~r; "kale kap~lar~, k~~lalar, tah~l ambarlar~~ve hastaneler,
üzeri Türkçe yaz~l~~ olan mermer kitabeler ihtiva etmekteydi; bu kitabeler
879'da, general Vanovski'nin c~ nriyle St. Petersbourg'a nakledilmi~tir";
di~erleri Varna ~ehir müzesinde bulunmaktad~r. Bununla beraber ~unu
ilave edelim ki ~korpil'in ya~ad~~~~dönemde bu kitabelerden hala binalar~n
üzerinde kalm~~~olanlar vard~. Bu yaz~lar~n ço~u ilk önce Frans~zcaya ve
daha sonra da Frans~zcadan Bulgarcaya çevrilmi~lerdir. Gerek müzede,
gerekse Varna ~ehrinin içinde, muhafaza edilmi~~olan kitabelerin, Osmanl~~
yaz~ t-biliminin gereklerine uygun ~ekilde ve hepsinin de, gerçek kopyalar~~ve
foto~raflar~~ile birlikte olmak üzere yeniden yay~ nlanmas~~gerekmektedir.
Bulgaristan'daki Osmanl~~ an~tlar~na, son zamanlarda, ilgi duyan
yabanc~lar aras~nda ilk planda ad~ndan söz edilmeye de~er olanlar Franz
Babinger ve Herbert Duda'd~r. Herbert Duda ~~949'da, Avusturya Bilimler
Akademisi'nin "Sitzungsberichte" lerinde, ~umnu'daki ~erif Halil Camii
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(Tumbul Cami) ve caminin kap~~sundurmas~~üzerindeki Osmanl~~kitabeleri
hakk~nda notlar yay~nlam~~t~r 9.
Bulgaristan'~n dört bir kö~esine da~~lm~~~durumdaki Osmanl~~ kitabelerine ait olarak bölük pörçük ve rastgele yap~lm~~~olup, çe~itli
dönemlerdeki Bulgar ~ehirlerini ve bu ~ehirlerdeki an~tlar~~ anlatan amatör
tarihçilerin ve hikâye yazarlar~n~n eserleri niteli~indeki yay~ nlar~ n üzerinde
daha fazla durmayaca~~ m. Bu ba~lang~ç notlar~n~~yaz~~~ m~ n ba~l~ca gayesi,
gelecekte bu konuda sistemli, bilimsel ve haz~ rlanan bir plana göre
çal~~malar yap~labilmesini sa~lamak üzere, okuyucunun gerekli sonuçlar~~
ç~karmas~na imkân vermek amac~yla bugüne kadar yap~lm~~~olan i~ler
hakk~nda bilgi vermektir.
Bugün Bulgaristan'da korunmu~~durumdaki Osmanl~~ an~tlar~na
gelince, genel olarak ~unlar~~söylemek mümkündür: Bu an~tlardan, Bulgar
topraklann~n Osmanl~~ Imparatorlu~u tarafindan fethini takibeden ilk
y~llara ait clanlar~n en eskileri dini amaçlarla kullan~l~yordu: Mescitler,
tekkeler, camiler, imaretler ve an~tsal de~eri olmayan ve belirli bir amaçla
çabucak in~a edilmi~~di~er binalar ya da ba~ka amaçla kullan~lmak üzere
tadil edilmi~~eski kiliselerdi. Bu eski yap~lar~n bir örne~ini Hasköy'deki Eski
Cami olu~turmaktad~r. Bu caminin kap~~sundurmas~~ üzerindeki kaba
Arapça yaz~lardan, 797 / ~~394'te yap~ld~~~~anla~~lmaktad~r. D. Tsontchev,
1948
Filibe Müzesi y~ll~~~~sayfa I 86'da, Babinger'in çevirisine dayanarak bu
kitabe hakk~nda aç~klama yapmaktad~r.
Bu türden binalar~n yap~m~~kurtulu~a kadar devam etmi~tir, fakat
ayr~ca o dönem için fazla an~tsal görüntüsü olan binalar da ortaya ç~km~~t~r.
Dini amaçl~~binalar~n, özellikle imaretlerin, din okullannm, çe~melerin,
hanlar~n, kervansaraylann, hamam v.s, tesislerin ve hepsi de az çok dini
amaçlara hizmet eden ve öbür dünyada ebedi huzur ve mutluluk sa~lamak
isteyen müminlerin ba~~~lar' sayesinde in~a edilen binalar~n in~as~na devam
edilmi~tir. Bu e~ilim, günümüze kadar korunmu~~olan bu binalar~n üzerinde
yer alan çok say~daki kitabede göze çarpmaktad~r.
Dindar olan zengin ve fakir Müslümanlar, suyu bütün kainattaki
hayat~n kayna~~~olarak görme inanc~na sahiptirler. ~~te bu nedenle ~ehir ve
köylerde çe~meler ve la~~mlar in~a ediyorlard~~ve böylece de kitabelerin
üzerine yazd~rd~klan isimlerini ölümsüzle~tiriyorlard~. Ülkede çok çok
rasdanmakta olan bu gibi yaz~lar bize "sahibül-hayrat vel hasenat" ya da
"hay~rlann ve iyi ~eylerin sahibi" olan ki~ilerin isimlerini unutturmarru~lard~r.
9 Balkantürkische

Studien, SBAW, Phil.-hist. KI. 226, 1 Abhandlung, Wien 194.9, s. 72-73.
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Osmanl~lar bütün Bulgar topraklar~n~~hâkimiyetleri alt~na ald~ktan
sonra bu topraklar~n güvenlik ve savunmas~na özen göstermi~lerdir. Bu
suretle de tahkim edilmi~~yap~lar yükselmeye ba~lam~~t~r: Kaleler, surlar,
kuleler, ~ehir kap~lan, askeri depolar ve di~erleri gibi, Vidin, Varna, ~umnu,
Rusçuk, T~rnova ve sair ~ehirlerdeki tarih miras~mn kan~tlar~~ve Osmanl~~
Türklerinin bu önemli askeri ve idari merkezlerinin surlan üzerinde
muhafaza edilmi~~bulunan kitabeler.
Ekonomik hayatta duyulan ihtiyaçlar bedestenlerin, kamu mahzenlerinin, e~ya ambarlann~n, tah~l ambarlann~n ve mutad olarak büyük
~ehirlerin tüccar mahallelerinde yer almakta olan di~er mekanlann in~asm~~
zorunlu k~lm~~t~r. Bu yap~lar~n hepsi son günlerde yok olmu~tur ve
bunlardan baz~lar~~ ~umnu'da, Varna'da ve di~er Bulgar ~ehirlerinde bu
gün de mevcuttur.
Kamu hizmetine ayr~lan binalara, ülkenin baz~~yerlerinde (Filibe,
~umnu, son günlere kadar Varna ve di~er ~ehirlerde) varl~~~n~~koruyan saat
kulelerini de ilave etmek yerinde olur. Son olarak, do~u tarz~~süslemelerin,
sembollerin ve insanlar~n fanili~i ile hayat~n k~sal~~~~kar~~s~nda, do~unun
bilgeli~inden, felsefesinden esinlenmi~~olan yaz~lar~n yer ald~~~~ve çok özel
bir dikkat göstermeye de~er olan mezar an~tlann~~dile getirmek zorunday~z.
Öte yandan ~unu ilave edelim ki, bu an~tlar arac~l~~~~ile Bulgar topraklar~~
üzerinde görev yapm~~~olan, ordunun ve kamu yönetiminin yüksek rütbeli
görevlilerinin isim, liyakat ve unvanlan da ortaya ç~kar~ labilmektedir. Bu
mezar an~tlar~~bize baz~~Bulgar ~ehirlerinde yerle~mi~~olan askeri birlikleri
tasnif etmek, yönetimi ve onun hiyerar~isini tan~mak imkan~~sa~lamaktad~r;
bu meyanda di~er isimler de Osmanl~~toplulu~u hakk~nda önemli bilgiler
vermektedir. Öte yandan bu an~tlar bize, Müslüman toplumun sosyal yap~s~~
hakk~nda de~erli bilgiler sunmakta ve; bu alandaki bilgilerimize bir katk~~
olu~turmaktad~r.
Osmanl~~kitabelerinin diline gelince, ço~u durumda pek çok Arapça ve
Farsça kelimelerin yer ald~~~~Osmanl~cad~r. Ayr~ca tamam~yla Arapça
yaz~lm~~~kitabeler de vard~r; bunlar ço~unlukla dini amaçla kullan~lan
binalar~n üzerinde yer almaktad~r.
On y~l~~ a~k~n bir süredir, sözünü etti~im Osmanl~~ an~tlann~~
toplamaktay~m. Benim niyetim bu yüzy~l~n ba~~nda ele al~nan incelemelere
devam etmek ve bu suretle de Osmanl~~epigrafisinin kalk~nmas~na -aç~klad~~~m veçhile, ortada, tamamen yüzüstü b~rak~lm~~~olan önemli dokümanter
malzemenin varl~~~na ra~men- ve Bulgar topraklar~n~n Osmanl~~hâkimiyeti
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dönemindeki medeniyetinin tarihini yazmada i~e yarayabilecek olan Osmanl~~ doküman malzemesinin derlenmesine katk~ da bulunmakt~ r.
Ara~ t~ rma çal~~malar~ ma, önemli bir malzeme derlemeyi ba~ard~~~ m
~umnu, Razgrad, Vidin ve Filibe ~ehirlerinden ba~lad~ m: Bu malzeme esas
itibariyle, kamu yap~lar~, çe~meler, surlar, camiler, mezar an~ tlar~~vesaire
üzerinde yer alm~~~olup ilk yerlerinde ya da müzelerde muhafaza edilmi~~
olan Osmanl~~ kitabeleridir.
Sava~~yüzünden çal~~malar~ ma, Bulgar Bilimler Akademisi'nin de
katk~s~ yla yeniden ba~layabildi~im 1948 y~l~ na kadar ara vermek zorunda
kald~ m. Bir ayl~ k bir zaman içinde Filibe, T~ rnova, ~umnu, Varna, Rusçuk,
Köstendil ve Vidin'de çok say~da Türk malzemesi derledim ve hem
kitabelerin hem de bir gün tamamen ortadan kalkacak ~ekilde y~ pranmakta
olan Osmanl~~ binalar~ ndan al~ nm~~~baz~~ parçalar~ n foto~raflar~ n~~ çektim.
Bu makalede, bu an~ tlann sadece bir bölümünden söz edece~im. Me~gul
oldu~um malzemenin çok özel niteli~ini ve Bulgaristan'da bu tür sorunlarla
ilgilenen ki~ilerin çok s~ n~ rl~~say~da olu~ unu gözönüne alarak, bu an~ tlar~ n
epigraf~ k ve paleograf~ k ayr~ nt~lar~ na girmemeyi dü~ ündüm. Keza bu
makalem, daha ziyade haber niteli~inde olacakt~ r. E~er bu denemem
gelecekte verimli bir çal~~ ma ile, Türk hâkimiyetindeki Bulgar topraklar~ n~ n
medeniyet tarihinin yaz~l~~~ na katk~lar~~ olacak kadrolar~ n haz~ rlan~~~ na
yard~ mc~~ olursa özellikle mutlu olaca~~ m.
~unlar~~ eklememe de izin veriniz ki, bu an~ tlar~~geçmi~in utanç verici
kölelik hat~ ralar~~ oldu~unu iddia ederek onlar~ n yok edilmesini temenni
edenlerin görü~üne kat~lm~ yorum, zira bu eserlerin özenle korunmas~~ ve
incelenmesi gerekir. Bu zihniyet daha birkaç y~l önce baz~~ Bulgar ayd~nlar~ n~~
karakterize etmekteydi. Nitekim 1948'de ülke içinde yapt~~~m gezi
esnas~ nda T~ rnova müzesinin koruyucusu bana, sa~da solda ayakta kalm~~~
olan Türk an~ tlar~ na özen göstermesi yüzünden kendisine tehdit mektuplar~~
gönderildi~ini bildirmi~ ti. Bulgaristan Bilimler Akademisi'nin May~s 1950
de yap~lm~~~olan Arkeoloji toplant~ s~ nda, Türk kültürüne ait an~ tlar~ n tasnif
ve etüdünün sa~layaca~~~yararlar hakk~ nda görü~lerimi aç~ klam~~ t~ m I°. Ve
Bulgaristan'da, gerek yer üstündeki gerekse yer alt~ ndaki tarihi an~~ tlarla
ilgili yasa tasar~s~ n~ n sözünü etti~im Türk kültür an~~ tlar~ n~~ da kapsam~ na
al~~~ n~~ memnuniyetle mü~ ahede ettim. Bu an~ tlar~ n tan~ mlanmas~~ ve
korunmas~~ için gelecekte, di~er bütün an~~ tlara gösterilecek olan özen
uygulanacakt~ r. Bu yasa her ne kadar biraz gecikme ile gelmekte ise de baz~~
l° Premihe session scientifique de l'Institut d'el~chfologie, Mai 1950, S. 387-391.
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an~ tlar~n korunmas~~ alan~ nda gösterilen eski ihmali telafi etmekten de geri
kalmayacakt~ r.
Konumun asl~na gelebilmek için size önce ziyaret edebilme f~ rsat~~
buldu~um yerlerden söz edece~im. Nitekim, bu an~tlardan baz~lar~n~ n
durumunu yerinde gördüm ve inceledim. Bugün için takip etti~im amaç
esas itibariyle, sürekli olarak tahrip olmaya terkedilmi~~bütün an~tlar~~
biraraya toplamakt~r. Birçok Bulgar ~ehrinde ba~lam~~~olan düzenleme
planlar~n~ n gerçekle~mesi birçok an~t~n tahribine yol açm~~t~ r.
I~irkov'un sözlerini tekrarlamak için bu yönde pek az -ya da hemen
hemen hiç- i~~yap~lm~~~oldu~unu söyleyece~im. Son yirmi y~ll~k dönemde,
Filibe müzesi, çe~meler, kamu binalar~, y~k~k camiler, imaretler ya da
di~er an~ tlar üzerinde yer alm~~~olan çok say~da Türk kitabeleri ile
zenginle~tirilmi~ tir. Filibe'de, t~ pk~~ di~er yer ve Bulgar ~ehirlerinde oldu~u
gibi, eski Türk bina ve amtlar~ mn tahribi kurtulu~~ile birlikte ba~lam~~ t~ r ve
bu ~ehirde halen korunmakta olan Türk an~tlar~~ iki elin parmak say~s~ n~~
geçmemektcdir. Mahalli müze, oraya ta~~nabilen an~tlar~~özenle saklamaktad~r. Gayrimenkullere gelince, bunlar ya ~ehircilik çal~~malar~~çerçevesinde
planl~~ bir ~ekilde y~k~lmaya tabi tutulmu~lar ya da basit ihmal sonucu
y~ k~lmaya terkedilmi~lerdir. ezülecek taraf~~ ~udur ki, bu kitabelerin
ço~unun, monte edilmi~~olduklar~~ binalar~n ne oldu~unu ve nerede
bulunduklar~n~~bilememekteyiz, bu da ayr~ca önemli bir husustur; zira
kitabelerin metninden bu hususlar~~ç~ karmaya imkân yoktur. Burada sadece
x 34 cm. çaplar~ nda ve üzerlerinde II. Mahmud'un (180840 x 33 ve
'839) tu~ras~m ta~~ yan ve Filibe'deki (I) baz~~ binalar~ n üzerinde bulunmu~~olan iki mermer levhadan söz etmekle yetinece~im. Filibe'de ayr~ca
Türklerin zaman~ na ait olan baz~~ basit yap~lar üzerinde de bu kitabelere
rastlanmaktad~ r. Saat Tepe'deki saat kulesinin kap~s~n~ n üzerinde, ~u
anlamda 6 sat~rl~k bir yaz~~vard~ r: "Allah bu saati kutlu k~ls~ n! Bu saat, tam
ayarl~~çal~~mas~~için büyük özen ve zahmet gösterilerek yenilenmi~tir. Zafer
ve ~eref! Onu yapt~rana da yüz kat~~zafer ve ~eref! Bu zarif ve mükemmel saat
kulesi 1221 / 181 2'de in~a edilmi~tir. Ona bak~n~z ve hayranl~kla seyrediniz".
Sar~~Okul binas~ n~n duvarlar~~üzerinde de zeminden oldukça yukar~da,
Abdülaziz'in (1861-1876) tu~ras~ n~~ve 1285 tarihini ta~~ yan ve üzerinde,
anlam~~ a~a~~da görülen Osmanl~ ca kitabenin bulundu~ u bir mermer levha
vard~ r, bu yaz~ n~n Bulgarca kar~~l~~~ n~~ihtiva eden bir ba~ka levha da
binan~n mukabil duvar~~ üzerinde yer almaktad~ r: "Bu milli merkez okulu
Sultan Abdülaziz hazretlerinin yüksek fermanlar~~üzerine, Filibe'nin Bulgar
vatanda~lar~n~n yard~mlar~yla in~a edilmi~tir. 1 7 Mart 1868."
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Filibe'nin Imaret Camii'nde çok say~da epigraf~ k malzeme bulunmaktad~ r; çünkü bu bina iyi korunmu~~durumdad~ r; camide, mermer levhalar
üzerine güzel yaz~~ ve itina ile oyulmu~~Arapça kitabeler yer almaktad ~ r.
Yaz~lar, hükümdarl~ k dönemi in~aat alan~ nda çe~itli ve yo~un faaliyetlerle
kendini gösteren -Osmanl~~ ülkelerinin di~er amtlar~ na at~fta bulunurken
görece~imiz gibi- II. Mahmud zamamna aittir. Imaret Camii'nin yaz~ tlar~n~ n pek ço~u dini bir anlam ta~~ makta ve Bulgaristan'daki Osmanl~~ yaz~ tlar~~
için çok belirgin örnek te~ kil eden tumturakl~~ övgüler ihtiva etmektedirler.
Imaret Camii'nin avlusunda, bölgenin Türkleri taraf~ ndan "Baba"
olarak isimlendirilen ve efsaneye göre, 1364'te Filibe'yi fetheden, Lala
~ahin'in o~lu ~ahabettin Pa~a'ya ait oldu~u söylenen mezar~ n bulundu~u
bir türbe (II) yer almaktad~ r.
Filibe'nin ortas~ nda Cami-i Kebir denilen Büyük Camii, Muradiye
Camii, ya da genel olarak Cumaya Camii ad~~verilen ve ~umnu'daki ~erif
Halil Pa~a Camii ile birlikte, Bulgaristan'~ n Osmanl~~ hâkimiyeti döneminde
dini bir rol oynam~~~olan cami yükselmektedir. Caminin kap~~ sundurmas~ mn
üstünde yer alan kitabede, ad~ n~~ ald~~~~II. Murad'~ n saltanat döneminde,
827/1423 y~l~ nda in~a edilmi~~oldu~u aç~ klanmaktad~ r. Bu cami Bulgaristan'daki Müslüman an~ tlar~ n~ n en eskilerinden biridir. Imaret Camii'nin
mezar an~~tlar~ n~ n ço~u, mermer üzerine kaz~ nm~~~ve XVIII. yüzy~l~ n ikinci
yar~s~ na ya da daha eski tarihlere ait olan Osmanl~ca kitabeler ihtiva
etmektedir. Kamu binalar~~ aras~ nda, Ljuben Karavelov caddesindeki in~a
tarihi bilinmeyen eski hamamlar~~ zikretmek de yerinde olacakt~ r (III).
T~ rnova'da, do~u yaz~lar~ n~~ ve süslemelerini ihtiva eden hemen bütün
Osmanl~~ an~ tlar~~ (çe~me, mezar an~ tlar~~ v.s.) mahalli müzede muhafaza
edilmektedir. Ek'te, ortas~ nda II. Mahmud'un tu~ras~, yanlar~ nda Arapça
dini ayetler, alt~ nda da hayat kayna~~~olan bu çe~meyi yapt~ ran hay~ r
sahibinin fikirlerini ifade eden iki sat~ rl~ k bir yaz~ n~ n yer ald~~~~bir çe~me
ta~~ n~ n foto~rafim göreceksiniz (IV). Çe~menin yeri belirtilmemektedir.
Tu~ra'ya gelince, bunun Sultan II. Mahmud dönemine ait oldu~u
anla~~lmaktad~ r.
Tzaravetz'deki Hisar Camii ad~yla bilinen caminin harabeleri hâlâ
daha durmaktad~ r, fakat bunlar kaybolmaya mahkiundur (V). Ek'te yer
alan foto~raflar ~unlar~~ göstermektedir: ~ . Caminin harabesi ve kap~~
sundurmas~, 2. Alt~ nda 839/1435 tarihinin harflerle okundu~u Arapça kitabe,
tarih bu mescidin in~a edildi~i dönem olan II. Murad zaman~d~ r (VI). 3.
Mescidin iç görünü~ü ve Do~u Müslüman özelliklerini temsil eden renkleri
ve süsleri ihtiva eden, k~smen muhafaza edilmi~~resimler (VII). Mescidin
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do~udan görünü~ü (VIII). Buras~~dikdörtgen ~eklinde ve çok iddias~z bir
mimari ile yap~lm~~, üstünde bir orta kubbesi ve bir kö~esinde de minaresi
bulunan bir ibadethanedir. Bu mescidin yan~ nda evvelce bir Türk mezarl~~~~
vard~, burada bugün bile XVIII. yüzy~l sonuna ait mezar an~tlanna
(ta~lara) rastlanmaktad~r.
Büyük bir Türk merkezi olan T~ rnova'da yakla~~k .to tane cami vard~;
Türk yönetiminde cami haline getirilmi~~ve ad~na Kavak Baba tekkesi
denmi~~olan eski, "K~rk ~ehitler" Bulgar kilisesi hariç tutulursa, bugün bu
camilerden geriye, Müslüman mahallesinde sadece bir tanesi kalm~~t~r.
Halen T~ rnova'da Türk dönemine ait bir tek bina, özellikle "Deboyi" ad~~
verilen ve içinde ~ehrin mahkeme ar~ivlerinin saklanmakta oldu~u, eski
askeri depo binas~~ kalm~~t~r. Binan~n giri~inde, Abdülaziz'in tu~ras~n~~
ta~~yan ve üstünde 1287/ 1870 in~a y~l~n~n yaz~l~~bulundu~u 6 sat~rl~k
Osmanl~ ca bir kitabe halen yerini korumaktad~r.
~umnu, en fazla Osmanl~~kitabelerinin bulundu~u Bulgar ~ehirlerinden
biridir, bu da Türklerin yönetiminde, Anadolu'nun uzak illerinden de~i~ik
dönemlerde gelerek buraya yerle~mi~~olan yo~un Türk-Müslüman halk~yla, bu
~ehrin askeri ve idari bak~mdan oynam~~~oldu~u rolün bir sonucudur. Halen
Türk halk~ n oldukça yüksek olan yüzde oran~~ve korunmu~~olan an~tlar,
Osmanl~~Imparatorlu~u'nun Bulgaristan'daki a~~ r basan hâkimiyetinin
yeterli bir kan~t~d~r. Burada, Bulgaristan'~n ba~ka yerlerinde oldu~u gibi,
Osmanl~~an~tlan harap olmakta ve yava~~yava~~kaybolmaktad~r; bu an~tlara
ait kitabelerin büyük bir bölümü, mahalli müze taraf~ndan toplanm~~t~r, bu
meyanda baz~lar~~halen muhafaza edilmi~~olan binalar~n üzerinde yerlerini
korumaktad~r. Yetmi~~y~l kadar öncesinde varl~klar~n~~korumu§ olan -baz~~
ya~l~lar~ n söylediklerine göre- yüz kadar camiden günümüze, bizzat Türk
as~ll~~halk~n da terketti~i ve yok olmas~~mukadder olan onbe~~kadar cami
kalm~~t~r. Bu dini yap~lar aras~nda, in~a tarihi eski Osmanl~~Imparatorlu~u
dönemine uzanan, Bulgaristan'~ n en büyük camii de yer almaktad~r ve
özellikle ~erif Halil Pa~a Camii, Duda'ya göre Osmanl~~kubbeli yap~lan için
bir örnek te~kil etmektedir". Caminin kap~~sundurmas~~üzerinde yer alan
Osmanl~ca kitabe bize onun in~a edili~~tarihini bildirmektedir, 1157 / ~~744.
~umnu kentinin günümüze kadar korunmu~~olan mimari eserleri
aras~nda kapal~~ çar~~y~~(IX-X), birçok defa restorasyonu yap~lm~~~olan
Sontur hamamlann~~(XI), saat kulesini ve Levski caddesinde (XII) bulunan
antrepo kal~nt~lar~n~~zikretmek gerekir (XIII). Bedesten'in kitabesi bu gün
mahalli müzede bulunmaktad~r. Üzerindeki yaz~lar~n metni de ~öyledir:
11
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"Bin (y~llar) tekrar (o) geliyor, Naima böyle gerçek bir tarihte, (bu)
meydanda yeni güzel bir bedesten yap~ld~, y~l 1221 /1806". Bu kitabe,
bedestenin içindeki bir sütun üzerinde yer almaktayd~~ ve büyük bir
ihtimalle, daha önceki bir tarihte in~a edilmi~~olan binan~n restorasyonu
s~ras~nda bu sütuna monte edilmi~tir.Bedestenin kuzey giri~~kap~s~n~n
üstünde II. Mahmud'un (57 x 49 çap~nda) bir tu~ras~~yer almaktayd~, bu
tu~ra ~imdi müzede bulunmaktad~r (XIV). Bedesten, kitabesindeki tarihten
anla~~ld~~~na göre Sultan Selim (1788-1808) in saltanat~~döneminde
yap~lm~~t~r.
Saat kulesi (XV) ve kule ile birlikte yer alan Saat Camii I 153 / 74o'da
in~a edilmi~lerdir. Kulenin dibinde bugün hala, üzerinde, ~u anlamda,
~airane sözler ihtiva eden bir kitabenin bulundu~u çe~me görülmektedir.
"Allah bu güzel kuleyi hay~rl~~k~ls~n! Bu kule ta~tan yap~lm~~~zarif tepesi
ile sema kubbesini delmektedir! Onun sesi ç~nlad~~~~zaman Kaf da~~ndaki
zümrütü anka ku~u tarafindan duyulacakt~r. Sinesi yorgun ve yollar~n
tozuna bulanm~~~olan gurbet yolcusunun mutlu saatlerin be~inci darbesini
duyaca~~~andan daha güzel ne olabilir. Allah bu kuleyi yapt~ran~n hayr~n~~
kabul etsin ve onu mutluluk nuruyla ayd~nlats~n, zira o e~siz bir eseri
gerçekle~tirmi~tir. Ve ustas~~bu kuleye kusursuz, ~ahane bir saat yerle~tirmi~,
onun sayesinde de e~siz bir ün kazanm~~t~r".
Buna benzer daha ba~ka tumturakh övgüler ihtiva eden bu kitabe
a~a~~daki k~ta ile son bulmaktad~r:
"Bu saatin rakkas~~Zühre y~ld~z~, çark~~kainat ve vuran çan~~Allah~n
güne~i olsun" ve daha a~a~~da: "Bu güzel yeni kule ve mabet Zübeyde'nin
zarafeti ile çocuk kucald~yormu~cas~na bir çe~meyi kollar~~aras~nda
tutmaktad~r" ve böyle sürüp gitmektedir.
~umnu müzesinde korunmakta olan Osmanl~~ an~tlan aras~ndaki bir
sütun seçkin bir yer i~gal etmektedir. Bu sütun II. Mahmud dönemine aittir.
2.45 m. yüksekli~indeki bir sütun üzerinde, 1837 y~l~nda Silistre'ye giderken
~umnu'da mola vermi~~olan II. Mahmud için söylenmi~, övgülerle dolu ~~4
sat~rl~k bir kitabe yer almaktad~r. Bu sütun ilkin ~ehrin ana caddesi üzerinde,
k~~lalar~n kar~~s~nda dikili idi. Bugün bu sütun bir duvar~n karanl~k bir
kö~esinde bulunmaktad~r, bu nedenle foto~rafin~~çekmek mümkün
olamam~~t~r. Kitabenin ba~~ndan sonuna kadar her ikinci m~sran~n sonu
"Mahmud Han geldi" ibaresi ile bitmektedir. Kitabenin tam metni
~öyledir:
I . Cesur, iyi dü~ünen ve cömert,
2. Bu mekanda k~l~ç ve kalem sahibi Mahmud Han geldi.
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Dünyan~ n ba~ka hiçbir padi~ah~~ gerçekte bu ~ehre gelmedi.
Meziyetleri ile Daryüs kadar ünlü Mahmud Han geldi.
Bu ~ehrin halk~~ nas~l canlanmazd~.
(Biliyordu ki) muzafrer Mahmud Isa'n~n ruhunu canland~rarak
~umnu'ya geldi.
Burada mekânda dünya de~erli olsun.
Zira Mahmud Han bereketi ile geldi.
Saltanat taht~ nda ömrü uzun olsun.
~~o. Dünyan~n temel dire~i ve velinimeti Mahmud Han geldi.
1. Ey Akif, böyle bir tarih bin y~lda bir olur.
Bu ovada deniz gibi, cömert, Mahmud Han geldi.
1253/1837.
(bu yaz~y~~ yazan) I~arizâde Mustafa fakir.
Art~ k mevcut olmayan çe~me ve binalara ait kitabeler mahalli müzede
ya da müftülük dairesinde muhafaza edilmektedir. ~umnu'da bilinen en eski
kitabenin tarihi 1002 / I 593'dir: Bir taraf~nda: "(Su bütün hayat~n
kayna~~d~ r) ve ya~ayan her~ey sudan gelir. Hanc~~ Hac~~Mustafa Memi, y~l
I 002"- di~er taraf~nda: "Hanc~~ Mustafa bin Hac~~ Memi, y~l 1002" yaz~l~~
olan bir çe~meye ait çifte kitabe. ~umnu'daki yaz~lar aras~nda, ~ehirden iki
Bulgar vatanda~~ n~ n isimlerini "sahibü'l-hayrat" deyimiyle ölümsüzle~tiren
iki tane levha vard~ r. Yirmi y~l kadar önce, ~ehir içinde, Saint-Archange
kütüphanesinin üstünde, bugün art~k mevcut olmayan ve kitabesi müzede
saklanmakta olan bir çe~me yer almaktayd~. Bu kitabeler 42 x 37 cm
boyutundaki bir mermer levha üzerine kaz~nm~~t~ r. Kitabede Türkçe
kafiyeli olan ~u iki m~sra yeralmaktad~ r:
Sahibü'l-hayrat-~~ çe~me-i-revan
Kirci Vasil'in o~ludur Yuvan ~~271
Bu kitabe üzerinde Bulgarca olarak ~u yaz~~ yer al~yordu:
"Bu çe~me, Vasilyev Kircio~lu Ivan taraf~ndan yapt~r~lm~~t~r: Ekim 26
1854".
Eski Ta~ma~aza üzerinde yer alan ve ~imdi mahalli müzede
korunmakta olan kitabede (121 x 65 cm boyutunda mermer levha)
Abdülmecid'in üstün niteliklerini ve meziyetlerini dile getiren tumturakl~~
övgülerden sonra ~unlar yaz~l~d~r:
"I~te Sultan~n sad~ k bendelerinden olan tüccar Anastas, de~er biçilmez
inciler dökerek gönüller açan binay~~ in~a ettirmi~tir" ve sonunda da:
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"Anastas bu binay~~çok ~~k bir ~ekilde süslemi~~ve yeni bir mahzen in~a
ettirrni~tir. Y~l 1266 /1849 - 5o. Burada söz konusu olan ki~i ~umnu'nun
büyük tüccan olan ve kurtulu~tan önce ölmü~~bulunan Anastas
Stoyanov'dur. ~umnu'daLi mezar amtlan aras~nda, ileri gelen Türklere ait
olanlar vard~r. Mesela Eski Cami'nin avlusunda mermerden yap~lm~~~ve
Imparatorluk ordularmda yarg~ç olup ~~~~88 / 775'de ölen Hac~~Nimetullah
Efendi'ye ait bir ta~~ile, yan~nda, eski veziriazamlardan, 1205 7go y~l~nda
ölmü~~olan Rusçuklu ~erif Hasan Pa~a'n~n mezar ta~~~görülmektedir.
Tekke mezarl~~~nda di~er an~tlar meyamnda, üzerinde Imparatorluk
ordusu mensubu Mirliva Hüseyin Pa~a'n~n, 1292/1875 y~l~nda ölmü~~olan
e~i Fatma hamm~n hat~ras~na dikilmi~~bir mermer sütün da yer almaktad~r.
Bütün bu mezar an~tlar~ ndan, mermerleri üzerinde ileri gelen ~ah~slar~n
an~s~na uzun kitabeler ta~~yanlar aras~nda isimleri bilinmeyen mütevaz~~
an~tlar gözden kaçmaktad~r.
~~6 ~~o'da Kazaklar taraf~ndan yak~l~p y~k~lm~~~olan Varna ~ehrinde
bütün bu eski an~tlardan sadece surlar ve di~er birkaç kale kalm~~t~r.
~korpil'e göre 12 en eski kitabe Istanbul yolu üzerindeki köprüden
sökülmü~tür ve halen Varna müzesinde saklanmaktad~r. Bu yaz~daki tarih
1174 /176o d~r. Bununla beraber, bu ~ehrin müzesinde korunmakta olan
Osmanl~~eserleri aras~nda yapt~~~m bütün ara~t~rmalanma ra~men bu
kitabeyi bulma imkan~~elde edemedim.
~korpil bu kitabenin tercümesini ~öyle yapmaktad~r: "1 758'de (Hicri
~~174'de) Allah~n bir afeti (bir sel) köprüyü rkm~~t~r. Halk bu köprünün
yeniden in~as~~için çabalar~n~~birle~tirmi~tir". ~korpil tarihi ~a~~rmaktad~r.
1760 yerine 1758 yazm~~t~r. Varna veya çevresinden gelen Osmanl~~an~tlanmn (özellikle kitabelerin) ço~u ~ehir müzesinde yeralmaktad~r. ~korpil
taraf~ndan ~~gog'da yay~nlanm~~~olan Bulgarca eserlerin gözden geçirilmesi,
foto~raflar~n kopyalann~n düzene sokulmas~~ve tarihlerin s~hhatli bir ~ekilde
düzeltilmesi gerekir.
Kale, k~~la, depo, hastane, ~ehirka.p~s~~ v.s, gibi yap~lar üzerinde
bulunan kitabelefin -daha önce de i~aret etti~im gibi- hemen hemen hepsi,
saltanat dönemi, önemli in~aat çal~~malar~~ile göze çarpan II. Mahmud
dönemine aittir. Çe~meler, baz~~Türklere ait hay~r eserleri ve ileri gelen
Türklere ait olduklar~~ha~metli görünü~lerinden ve kitabelerinin kapsam~ndan anla~~lan mezar an~dar~~üzerinde hala daha kitabelere rastlanmaktad~r. Bunlardan sadece birkaç~~üzerinde durmakla yetinece~im. En
~korpil, a.g.e., s. 35.
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eskisinin tarihi ~~ 171 /1757-58'dir (XVIII); bu kitabe 53 x 37 cm.
boyutunda bir mermer levhad~ r, büyük bir ihtimal ile bir çe~ me üzerinden
sökülmü~ tür. Bu kitabenin ilgi çekici tarafi ~imdiye kadar ba~ka yerde
rastlamad~~~ m, "Sahibü'l-hayrat, El hac Nalband Halil, sene 1171"
ibaresinin, meslek avadanl~ klar~ n~ n figüratif resimleriyle birlikte yaz~lm~~~
olu~ udur. Daha alttaki kitabede de 1264 /1847-48'de yap~lm~~~ve imanlar~~
u~runa ~ehit dü~enlere ithaf edilmi~~olan bir çe~meden al~ nm~~ t~ r (XVII).
Ek'te Varna'n~ n baz~~ Sahibü'l-hayrat~n~ n foto~raflar~~ da görülecektir;
. 1268 /185 ~~ tarihini ta~~yan ve Rüstem Alemdar ruhuna fatiha yaz~l~~olan
kitabedir. Bu kitabe büyük bir ihtimalle, metinde ad~~ zikredilen ki~i, yani
Hac~~ Rüstem Alemdar tarafindan yapt~ r~lan bir binan~ n üzerinde yer
almaktayd~. Kitabenin tam tercümesi ~öyledir: Bu bina cennete ve ahiretin
bütün nimetlerine kavu~may~~ arzu eden hay~ r ve hasenat sahibinin eseridir.
Ruhuna Fatiha (XIX); 2. I 273 / 1856 tarihini ta~~yan ve bu levhan~ n üzerine
monte edilmi~~oldu~u binay~~ yapt~ rm~~~olan hay~ r sahibi Latifo~lu Mehmet
A~a'run ad~n~~onurland~ran kitabe. (XX) Buradaki yaz~n~n kapsam~~ bundan
öncekinin hemen hemen ayn~d~ r. Son olarak, tarihleri, s~ ras~yla 1254 /1838
(XXI) ve 1284 /1867 olan ve yaz~~ metinleri de daha önceki iki kitabenin
benzeri olan ve bu nedenle sözünü etmedi~im di~er iki kitabeye i~aret
edelim. Bu ta~lar~ n ba~lang~çtaki yerlerinin neresi oldu~unu kestirmemiz
mümkün olmam~~ t~ r. Bu yerlerin birer çe~me olabilece~i tahmin edilmektedir.
1834 y~l~ na kadar Varna'daki Milli Tiyatro meydan~ nda yer alm~~~
bulunan çe~ menin büyük kitabesi konusunda birkaç kelime eklemek isterim.
(XXII den XXXII ye kadar). Mahalli Müze uzun süredenberi bir foto~raf~~
muhafaza etmektedir: Bu kitabe, daha sonra restore edilmek üzere buraya
nakledilmi~ti. Anla~~ld~~~ na göre yaz~ n~ n yeni müze binas~n~ n duvar~ na
çak~lmas~~ dü~ünülmektedir. Kitabe, hüsnühatla yaz~lm~~~ olan ve
1.88 x 1.24 m., 1.67 x 1.34 m. ve 1.78 x 1.35 m boyutlannda ÜÇ mermer
levha üzerine hakkedilmi~~bulunan 46 sat~ rdan olu~maktad~ r. Bu üç mermer
levha, elips ~eklindeki kal~ n bir beyaz mermer plaka üzerine monte
edilmi~ tir, çevresi bir dalla çevrilmi~~olup üzerine de bir y~ld~z
yerle~tirilmi~ tir. Bu levhalar halen müzenin avlusunu hemen hemen
kaplamaktad~ rlar; bu yüzden onlar~ n foto~raf~n~~ çekmem çok zor oldu.
(Bununla beraber bu kitabenin ili~ikteki foto~raflardan yararlamlarak
yeniden monte edilmesi mümkündür.)
Bu makalenin ba~~nda i~aret etti~im veçhile, kitabenin Bulgarca
versiyonu 1909 y~l~ nda, ~korpil tarafindan "Varna Arkeoloji Derne~i
Be/le/en C. L.

20
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Bülteni"nde yay~nlanm~~t~ r. ~korpil'e göre bu kitabe Türkçeden
Frans~zcaya, Varna Rü~diyesi ö~retmeni Halil Bey taraf~ndan tercüme
edilmi~tir 13. Yaz~, T.N. Siskov tarafindan Frans~zcadan Bulgarcaya
çevrilmi~~ve ilk defa olmak üzere ~~889'da "Varna Belediye Gazetesi"nin 13.
say~s~nda (Bulgarca) yay~nlanm~~t~ r. Burada kitabenin tam tercümesini
vermeyece~im. Muhtevas~, II. Mahmud için yap~lm~~~ olan, onun
askerlerinin kâfirlere kar~~~kazand~~~~zaferleri, Daryüs'ün ve Büyük
~ skender'in zaferleriyle k~yaslanan zaferleri dile getiren tumturakl~~ ve
s~radan övgülerden ibarettir. Kitabenin en önemli pasaj~, Varna'da bu
dönemde gerçekle~tirilmi~~olan in~aat faaliyetini aç~klamaktad~r. Bu
bölümde, ayr~nt~~ve gösteri~~bir yana b~rak~l~rsa, ~ehrin surlar~~ve hendekleri,
k~~lalar~, belediye depolar~~v.s, hakk~ndaki aç~klamalar dile getirilmektedir
"Mahmut Han Varna'ya gerçekten hayat verdi". Kitabenin tarihi 1250 /
~~834 dir. ~una dikkat edelim ki bu kitabeyi mermer üzerine hakkeden ki~i,
~umnu'daki Sultan Mahmud sütununun yaz~lar~n~~yazan ustad~r, yani
i~arizâde Mustafa ~zzeetir (~umnu'da Akif). Bu husus harflerin ayn~~~ekilde
bacaklar~, çe~itli yaz~~ i~aretleriyle bizzat kendini gösteriyordu. Varna'daki
an~tlar hakk~ndaki aç~klamamda, asl~nda bizce bilinmeyen bir bina
üzerinde yer alan II. Mahmud'un bir tu~ras~ndan (XXXIII) ve yaz~l~~ya da
yaz~s~z olarak zengin motiflerle süslü birkaç mezar an~t~ndan ba~ka
bir~eyden sözetmeyece~im (XXXIV, XXXV, XXXVI.).
Bu incelemenin ba~lang~c~nda bahsetti~im gibi Rusçuk'da pek az
Osmanl~~eseri kalm~~t~r. ~ehir müzesinde yedi tane kadar bina, çe~me, köprü
kitabesi, Selim III'ün tu~ras~n~~ ta~~yan bir saat ve yeri bile bilinmeyen
birkaç mezar ta~~~görülmektedir. Bu an~tlardan söz etmek için, en ba~ta,
1175 / 1761 y~l~nda Mahmud A~a ad~nda biri tarafindan Lom Irma~~~
üzerinde yapt~nlm~~~olan köprünün kitabesi ile, süslü bir mezar ta~~n~~
zikredece~im (XXXVII ve XXXVIII). Köprünün kitabesini olu~turan alt~~
sat~nn muhtevas~~ ~öyledir:
~ . Rusçuk ~ehri sakini Gümrük ~efi (gümrük emlni)
Ilçenin medar~~ iftihan (Ayan) Hac~~Mahmud A~a.
Allah r~zas~~ için Lom Irma~~~üzerine bu yeni köprüyü
Muhte~em bir ~ekilde yapt~rd~, Allah raz~~olsun.
Gözle görülmeyen bölü~türücü (Allah) ona (köprüye) de~erli bir
tarih verdi, y~l ~~~~75 / ~~761.
13 H.K. ~korpil, Lesforttfications turques ~)Varna de 1814-1834,
Le livre II "Bulletin de l'Ist.", s.
39-42; Le livre II, S. 39, 43.
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Rusçuk'ta Meteriz ad~~verilen eski ~ehir surlar~ n~ n üstünde bugün,
~ehrin güneybat~~bölümünde, Ste. Petka Kilisesi yak~ n~nda yer alan kap~dan
ba~ka bir~ey kalmam~~t~ r (XXXIX).
Rönesans bulvar~ nda, Ste. Vierge Kilisesinin kar~~s~ nda yüksek kaidesi
üzerine II. Mahmud sütunu ayakta durmaktad~r. Sultan Mahmud Silistre'ye
giderken ~umnu'yu ziyaret ettikten sonra Rusçuk'a da u~ram~~t~. Bu olay~~
temsil eden 2.10 m yüksekli~indeki sütunun üzerinde ~~9 sat~ rl~k ve anlam~~
~umnu'dakinin benzeri olan bir kitabe bulunmaktad~r 14. Kitabe 1253/
I837'de ~umnu'da ve Varna'da II. Mahmud onuruna hakkedilmi~~olan
kitabelerin ustas~~ I~arizade Mustafa Izzet'tir. (XL)
Rusçuk'daki Osmanl~~kitabeleri ile ilgili aç~klamam~~ bitirirken, 1252 /
1836'da in~a edilmi~~olan ~aazeli Tekke (XLI) hakk~nda birkaç kelime
ekliyece~im. Bu tekkenin avlusunda tekkenin önemli kurucular~n~ n ve
ba~~~çflarm~n mezar ta~lar~n~~ihtiva eden mezarlar yer almaktad~ r. Tekkede
kuma~~üzer;ne i~lenmi~, ya da ka~~t üzerine bas~lm~s olmak üzere Osmanl~ca
ve Arapça her türlü ayet ve beyitler bir arada toplanm~~t~ r. Tekkenin a~aç
üzerine oyma tavanlar~, motiflerinin çe~itlili~i ile dikkati çekmektedir. Bu
tekke günümüzde de ~ehrin Türk sakinleri tarafindan kullan~lmaktad~ r.
Vidin'in epigrafik an~ tlar~ndan en eskileri aras~nda Baba Vida ~ehrinin
eski kalesinin kitabelerine i~aret etmek gerekir. Bu ~ehir Türkler taraf~ndan
yeniden in~a edilmi~tir; ~ehrin kap~lar~~ üzerinde muhafaza edilmi~~olan baz~~
kitabelerden de söz etmek yerinde olacakt~ r. Kale içinde bugün sadece iki
Osmanl~ca kitabe göze çarpmaktad~r: Bunlardan biri, bu ~ehre yapt~~~ m
ziyaret s~ ras~nda, yerden çok yüksekte olu~u yüzünden kopyas~n~~ ç~ karma ya
da foto~raf~n~~ çekme imkan~~ bulamad~~~m, kule üzerindeki kitabedir.
Ikincisi ise Tuna nehrine bakan bir ön avlunun iç duvar~~ üzerinde ii7 x 59
cm. boyutundaki kitabedir. 6 sat~ rdan olu~an bu yaz~ n~ n anlam~~ ~öyledir:
"Sultan Ahmed Cihan hükümdar~~(III); sözü kanun demektir. Sevgi dolu
Mustafa Pa~a, onun gözetici ve valisi. Tuna k~y~s~ nda, dü~mana kar~~~
savunma için bir sur in~a ettirdi hem de ne kale duvar~! Burada belki de
Büyük Iskender'in kalesi bulunuyordu. Bu sur ve bu kale cephe üzerinde
güzellik veren bir ben gibidir, sene ~~ 136 /1723" (XLII). Kalenin etrafin~~
çeviren ~ehir surlar~~temelleri günümüze kadar muhafaza edilmi~~olan üç
kap~~ile donat~lm~~t~ r: Istanbul kap~, Pazar kap~~ ve Boqluq kap~. Pazar kap~~
üzerinde ~öyle bir kitabe yer almaktad~r: "Mustafa a~a binlerce bilgisi olan
bir adamd~. O bu kalenin in~as~~ ile görevlendirildi, in~aat sanat~nda en
14 II. Mahmud'un 1837'deki Bulgaristan seyahati "&lite par l'Institut des Arts plastiques
aupr6 de t'Aca&mie des Sciences de Bulgarie.
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büyük bilgiye sahipti. Kaleyi çizme ve in~a etme görevini üstlendi. Kalenin
görüntüsünü ve durumunu tesbit ettikten sonra temellerini att~. Onun in~a
etti~i sur duvar~~ seyredenleri hayran b~rakt~. In~aat i~inde kulland~~~~bilgi ve
sanat ne kadar büyüktü. Insan~~korumak için ne güzel bir s~~~ nak yaratt~ .
Allah bu kaleyi, müminleri korumas~~ için dü~man toplar~ndan esirgesin.
Sene 1132 / 1719". Bu kitabe ayn~~ zamanda Vidin'in en eski kitabesidir.
XVIII. yüzy~l sonunda ve XIX. yüzy~l~ n ba~~nda Vidin ad~~ Osman
Pazvando~lu ad~yla s~ k~~ s~ k~ya ba~l~yd~. Vidin'de muhafaza edilmi~~olan
Osmanl~~ eserlerinin büyük bir bölümü, bir Frans~z tarihçisinin o dönemde,
"e~er kader ondan yana olsayd~~ veya Fransa ona yard~ m etseydi tahta kadar
yükselme imkan~ n~~ elde edebilecek bütün niteliklere sahip olabilecekti"
dedi~i bu adam~ n ismini ta~~maktad~ r.
Vidin'deki Türk an~ tlar~ n~~ tan~ mak için inceden inceye ara~ t~ rmalar
yapmaya gerek yoktur. Cami-i Cedid'in avlusunda ve Osman Pazvando~lu
Camii'nin içinde bu ~ehre ait olan hemen hemen bütün an~ tlar bir arada
toplanm~~ t~ r. Eski müftü Hafiz Sabit ve eski müze koruyucusu Vasil
Atanasov-halen ölmü~tür-bu eserlerin korunmas~ nda ad~~ an~lmaya de~er
ki~ilerdir.
Osman Pazvando~lu Camii'nin içinde, çevrede' bulunmu~~olan,
üzerlerinde güzel metinlerin ve zarif süslemelerin yerald~~~~mezar ta~lar~~ve
ayr~ca bir zamanlar okullar~ n, çe~ melerin, camilerin cephelerinde yer alm~~~
bulunan ve kitabelerinde, askeri faaliyetinin d~~~ nda, okul, kamu binas~,
cami, çe~me ve içme suyu bentleri gibi, çevrede hem pek iyisi olmayan hem
de yeteri say~da bulunmayan yap~lar~n in~a edilmesiyle me~gul olan, Vidin
valisi Osman Pazvando~lu'nun ad~ n~ n zikredildi~i mermer levhalar
görülmektedir. Kamuya ait ve kültürel amaçl~~ binalar~ n yap~ m~ na ay~ rd~~~~
faaliyeti dolay~s~yla Osman Pazvando~lu, sadece kendi dinda~lar~ n~ n de~il
ayn~~ zamanda, onu kendileri için adil ve tarafs~z bir hâmi olarak gören
Bulgar halk~ n~ n da güvenini ve sevgisini kazanm~~t~. Burada, insan
bilgeli~inin ve felsefesinin, dünyadaki hayat~n fânili~i kar~~s~ ndaki
duygusunu dile getiren bir mezarta~~~kitabesinden söz edece~im. Türk halk
diliyle yaz~lm~~~ olan bu kitabe Osman Pazvando~lu Camii'nde
bulunmaktad~ r. Yaz~n~ n Türkçe olarak metni ~öyledir:
~~ . Gel efendim, nazar eyle ~u mezar~m ta~~na
Akil isen gafil olma, akl~ n~~ al ba~~na
Sal~ n~ p gezerken bak neler geldi ba~~ma
Ak~ bet turab oldum ta~~dikildi ba~~ma
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Ikinci orduyi hümayun süvari dördüncü
Alay~ n eczac~~ Kola~as~~ Ibrahim
efendinin halilesi merhum Fatma han~ m Ruhuna Fatiha sene ~~28o /
1863.
Son y~llarda Vidin müzesi, çe~melerden ve y~ k~ k Osmanl~~ binalar~ ndan
baz~~ eserler derlemi~ tir. Burada ayn~~ zamanda Boyan Tchonosse
meydan~ ndaki büyük çe~me de yer almaktad~ r.
Çe~me 9.25 m. uzunlu~unda ve 3.45 m yüksekli~indedir. Müze
görevlilerinin ifadesine göre bu çe~me Tuna'n~ n yan~ ndaki parka yeniden
in~a edilecektir. Çe~menin kitabesi Osman Pazvando~lu Camii'nde yer
almaktad~ r. Vidin müzesinin elde etti~i Osmanl~~ eserleri aras~ nda eski
Neptune otelinin kar~~s~nda yeni yap~lan mar~andiz gar~mn hafriyat~~
s~ ras~ nda bulunmu~~olan 45 X 22 cm. boyutundaki bir mermer levhadan
sözetmek yerinde olacakt~ r. Bu ayn~~ yerde bir zamanlar, kitabesi bir eski
duvar üzerinde bulunmu~~olup bugün Osman Pazvando~lu Camii'nde
korunmakta olan, Yala Camii yer almaktayd~. Bu buluntular~ n eski yeri,
caddenin bugünkü seviyesinden 1,5 m a~a~~da bulunmaktad~ r. Üzerindeki
k~sa yaz~~ Türkçe olarak iki sat~ rdan ibarettir:
. 1292 / 1875 senesi mart~ nda Tuna
2. buraya ç~kt~.

Vidin Tiyatrosunun duvar~ n~ n üstünde, cadde seviyesinin 1.40 m.
yukar~s~ nda, bronz bir levha üzerine hakkedilmi~~olan ~ u kitabe
okunmaktad~ r: "4 Mart 1942 sel bask~ n~~ s~ ras~ nda su bu seviyeye ula~m~~t~ r".
Bundan ~u sonuç ç~ kmaktad~ r ki son sel bask~ nlar~~ esnas~ nda Tuna'n~ n sular~~
bu bölgede 1875 Mart~ ndaki seviyeyi 2,90 m. a~m~~t~ r.
Osmanl~~ döneminin bütün epigrafik ve mimarl~ k eserleri üzerinde ayr~~
ayr~~ durmayaca~~ m. Daha önce de belirtti~im gibi bu eserler, büyük bölümü
ile, Pazvando~lu Camii'nde bulunmaktad~ r. ~ehirde bugün de da~~n~ k
~ekilde kitabelere rastlanmaktad~ r. Bunlar~ n aras~ ndan en önemlilerinin
tercümelerini sunuyorum ve a~a~~daki sat~ rlarda okuyucu bunlardan bir
tanesini daha bulacakt~ r. Vidin'deki mezar an~ tlar~~aras~ nda, halen Mustafa
Pa~a camii'nin avlusunda yer alan Osman Pazvando~lu'na ait mezar an~ t~~
özellikle i~aret edilmeye de~er olan~d~ r. Bu an~ t üzerinde hakkedilmi~~olan
yaz~ n~ n tercümesi ~öyledir:
"Ey ölenler için dua eden mümin, beni örnek al ve mümkün ise herkese
iyilik et. Bil ki öbür dünyada yapt~ klar~ n~ n hesab~ n~~ vereceksin, ruhun
bedenini terketti~i anda yapt~~~ n iyili~i göstermek zorunda kalacaks~ n.
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Dualannda Pazvand'~ n o~lu Osman fakiri hat~rla ve yapaca~~n her iyili~i
bizzat kendine yapars~ n. Sene ~~2 2 1 / 1806 - 7".
Vidin'deki kitabel&in ayr~nt~l~~ yay~n~, Jireçek'in 1916'dan itibaren
bize sözünü etti~i Osmanl~~kitabelerinin tümünün, ilerde yap~lacak olan
yay~n~ na dahil edilecektir.
Bu sat~ rlar aras~ nda daha önce size i~aret etmi~~oldu~um gibi, Köstendil
~ehrinin ve bölgesinin ve genel bir anlamda Kuzey Makedonya'n~n
tamam~n~ n Osmanl~~epigrafik ve mimarl~k eserlerinin baz~lar~ n~~50 y~l önce
Jordan Ivanov yay~nlam~~t~r. 1949 da, Köstendil'de bulunan Osmanl~~
eserlerini yerinde incelemek üzere, birkaç günlü~üne oraya gitme firsat~~
buldum. Bu inceleme gezim s~ ras~nda durumun hissedilir derecede de~i~mi~~
oldu~unu farkettim. Ivanov taraf~ ndan harabelerinin foto~rafi çekilmi~~olan
ve görüntüsü hâlâ daha binan~ n hayalini canland~ ran eski Deve Hanlar~ n~n
yerinde bugün hemen hiçbir ~ey kalmam~~t~r. ~ehirdeki bir evin avlusunda,
sadece bir duvar kal~nt~s~~görünüyordu ve bunun da bu yap~n~n nas~l bir~ey
oldu~u hakk~ nda fikir vermesi mümkün de~ildi (XLIII). Daha beteri,
Ivanov'un kitab~ nda sözünü etti~i ve bir kopyas~~ ile tercümesini verdi~i
mermer kitabeye hiçbir yerde rastlanamad~~ (ad~~geçen eser sayfa 172 ve
400).
Bu kitabe, Ivanov'a göre Pedagoji okulunda bulunmaktayd~. Oysa, bu
konuda ~ehrin ö~retmeni Jordan Zahariev'den ve eski müze koruyucusu B.
Lazov'dan edindi~im bilgilere göre, bu kitabenin tamamen kaybolmu~~
kabul edilmesi gerekmektedir.
nceli Ahmed Bey Zogu Camii'nin giri~inde -halen ~ehir müzesidir- yer
alan bir ba~ka kitabe ise Jordan Ivanov'un bir yay~n~ na konu te~kil etmi~ti.
Bay Ivanov'un ifadeleri d~~~ nda, Köstendil'in eski belediye ba~kan~~Georgi
Efremov "Müze ziyaretçileri" adl~~ kitab~nda ve yapm~~~oldu~u aç~l~~~
konu~mas~nda 1944 y~l~ na kadar "Inceli" Camii'nin tamamen terkedilmi~~
durumda oldu~unu ve iç duvar s~vas~n~ n döküldü~ünü, taban~n harab
oldu~unu ve uzun y~llar ordu deposu olarak kullan~ld~ ktan sonra mahfilinin
alt~n~n delinmi~~oldu~unu belirtmektedir. Bu caminin eski zamanlardaki
durumuna getirilmesi için bütün bir y~l çal~~~lm~~t~ r "bu dönemin mimari
sanat~n~n ifadesi, de~er biçilemez bir hazine olan bir XVI. yüzy~l eseridir".
Bu cami, -d~~~duvannda yaz~l~~olan tarihlerden anla~~ld~~~na göre- 983-985/
1575-1577 y~llar~~aras~nda in~a edilmi~tir, ikinci tarih (985) bu makaleye ekli
olan foto~raf üzerinde okunabilmektedir. Tarih çok yükse~e, kubbenin
alt~na sa~daki pencerenin sol tarafina yerle~tirilmi~tir ( XLIV, XLV, XLVI).
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Camiin giri~inin üst taraf~ nda bugün yerini korumakta olan ve
Ivanov'un bize bir kopyas~ n~~ verdi~i (ad~~ geçen kitapta sayfa 400 e bak~n~z)
kitabeden, caminin 1147/1734 y~l~ nda restore edildi~i anla~~lmaktad~ r.
Kitabenin serbest tercümesi ~öyledir: "Bu camii yapt~ ramn ai~~ ebediyete
kadar ya~asin. Yarabbi bu camii restore edeni de bu dünyada ve ahirette
hay~ rland~ r. Onun sad~ k ziyaretçilerine cömertli~inin kap~lar~ n~~ aç ve
cennette onlar~~ nurunla onurland~ r".
Ivanov'un kitab~ nda söz etmeden geçi~tirdi~i husus, caminin giri~~
kap~s~n~ n pencerelerinin etraf~ ndaki ve bizzat cami kap~s~ n~ n etraf~ ndaki
mermer çerçevelerin üzerinde silinmeyen çini mürekkebi ile az çok büyük
olarak çizilmi~~Arap harflerinin serpi~ tirilmi~~olu~udur. Bu yaz~lar
Kuran'dan ayetler, camii ziyaret edenlerin Arapça ve Türkçe notlar~~ ve
imzalar~d~ r. Bu yaz~lar de~i~ik tarihlere aittir: 1987/1579, 1071 /166o ve
~~17/1705. Bunlardan sadece birini ve özellikle kap~~ sundurmas~ n~ n sa~~
penceresinin üstünde bulunan yaz~dan söz edece~im: bu yaz~~müezzinin
ruhu için fatiha'd~ r -merhum Melek Ahmet Pa~a, tarih ~~ o71 /1660
(XLVII).
Genel olarak söylenebilir ki Köstendil'de nadir bulunan Osmanl~~
amtlar~, Ivanov'un k~ smen sözünü etti~i eserler ortadan kalkm~~ lar ya da
kalkmak üzeredirler ve mahalli Müze taraf~ ndan derlenmekte olan eserler
tamamen önemsiz ~eylerdir.
Pirkos kulesinde baz~~yeni kitabeler bulunmu~ tur: ~~. ~eyh Ismail efendi
ad~ nda bir ki~inin e~ine ithaf edilmi~, ~~ 251 /1835 tarihi ve bir fatiha dile~i
ihtiva eden mezarta~~~yaz~s~~ (XLVIII); 2. Restore edilmi~~bir binan~ n
üzerinden sökülmü~~olan kitabe-yeri bilinmiyor: Kitabenin tarihi 1262/
1845 (XLIX); bundan ba~ ka geriye müze taraf~ ndan derlenecek (ya da
daha önce derlenmi~ ) birkaç parça kalmaktad~ r. Müzenin avlusunda,
üzerinde 5 sat~ rl~k bir yaz~~ ve 1265/1848 tarihi bulunan ve bir çe~menin
üzerinden ç~ kar~lm~~~olan mermer bir levha yer almaktad~ r. Levha
üzerindeki kitabe metni di~er çe~melerdeki kitabelerin benzeridir; burada
suyun ta~~d~~~~kutsall~ ktan söz edilmekte, çe~meyi in~a ettirenlerin veya
hay~r sahiplerinin isimleri onurland~ r~lmaktad~ r (L). Levhan~ n üst k~sm~~
elips ~eklinde t~ ra~lanm~~, bu elipsin ortas~ na bir dal ile çevrilmi~~olan II.
Abdülhamid'in tu~ras~~i~lenmi~ tir. Müze görevlileri bu levhamn ait oldu~u
çe~menin yeri hakk~ nda bana hiçbir bilgi verememi~ lerdir. San~ r~m ki,
Köstendil'de yeni bulunmu~~kitabeler için konuyu daha fazla uzatmak
gereksiz olacakt~ r. Bunlara sadece hat~ rlatmak üzere de~inece~im. Bunlar~ n
foto~raflar~ n~ , bu makalenin eki olarak sunuyorum. Bunlar~ n tam
tercümeleri ise ba~ka bir yay~ n~ n konusunu olu~turacaklard~ r.
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Bulgaristan'daki Osmanl~~ mimarl~ k an~ tlar~ n~n hepsinin ortaya konup
tasnif edilmesi gereklidir: Harabe durumuna dü~mü~~olan an~ tlar~ n kitabelerine gelince, bunlar~ n müzeler tarafindan derlenmeleri gerekir. Baz~~
yerlerde bu i~~zaten yap~lm~~~ya da yap~lmaktad~ r, ancak bütün bunlar
tatmin edici olmaktan uzakt~ rlar. ~unu gözönünde tutal~ m ki, Türk epigrafi
ve mimarl~ k an~ tlar~n~ n ço~u hakk~nda bugüne kadar çok az ~ey yaz~lm~~ t~ r.
Bu eserlerden, özellikle Bulgar ~ehirleri ve sit alanlar~~ tarihinde söz edilmektedir. Bu konunun yararlar~~ inkâr edilemez ve bu tür eserlerin toplanmas~na ve korunmas~na devam edilmesi zorunludur. Epigrafi an~ tlar~ndan Osmanl~~an~ tlar~n~~kastediyorum ve Bulgar arkeoloji perspektifi plan~ nda bunlara ilk defa yer ay~ r~lmaktad~r. "Epigrafi" bölümü, cilt I de ~öyle
yaz~lmaktad~ r: "bütün kitabelerin, ~u hususlar~~kapsayacak olan bir derleme
içinde toplanmas~~ gerekir: Bulgaristan'daki Yunan ve Latin kitabeleri,ortaça~~kitabeleri Yunan ve Latin-, Slav kitabeleri, Türkçe kitabeler,
Ibranice ve Ermenice kitabeler". Ve daha a~a~~da da ~öyle denmektedir:
"Yukar~da sözü edilen i~lerin gerçekle~tirilmesine, bölge ve devirlere göre
yap~lm~~~olan özel koleksiyonlar~n birle~tirilmesi ile ba~lamak gerekir" 15 .
Bu son paragraf~n esprisine uyabilmek için ben burada, uzmanlar~n dikkatlerini, Bulgaristan'da bulunan ve o uzmanlar~ n incelemesine daima haz~ r
olan Osmanl~~ mimarl~k amtlar~~ üzerine çekme~e cüret ederek, yay~nlanmam~~~kitabeler ad~~ alt~ ndaki mütevazi katk~m~~ sunuyorum. ~unu vurgulamak gerekir ki, Bulgar arkeolojisi, Jireçek'~n, 40 y~l~~ a~an bir süre önce
tasviye etti~i "derleme"yi, onun dü~ündü~ünden daha da geni~~olabilecek
ve Bulgaristan'daki bütün kitabeleri kapsam~na alacak ~ekilde gerçekle~tirme yolundad~ r. Bundan öncekilerle ba~lant~l~~olarak, kar~~m~za kaç~ n~lmaz
~ekilde bir uzmanlar kadrosu sorunu ç~ kmaktad~r. Bu uzmanlar~n, Bulgar
epigrafi perspektifinin dayanmakta oldu~u bu görevi iyi bir ~ekilde yürütme
imkân~na sahip olmalar~~ gerekir. Kabul etmek zorunday~ m ki bu konu ile
ilgilenen insanlar~n say~s~~çok sm~rl~d~r. Osmanl~~ eserlerini toplayacak, s~ n~fland~racak ve inceleyecek -ve her~eyden önce Bulgaristan'daki Türk hâkimiyeti
döneminin incelenmesi için zaruri olan bütün kitabeli an~tlar~- durumda
olabilecek kadrolar~~ yeti~ tirmeyi dü~ünmenin tam zaman~d~ r. Bu ili~kiler
içinde yeni Bulgar tarih yazarl~~~ na önemli görevler dü~mektedir. Bu tarih
yaz~m~, belgelere dayanmak suretiyle, birçok durum ve olay hakk~ nda genel
olarak müsamaha ile kar~~lanm~~~olan hatalar~, eski tarih biliminin ho~görü
ile kar~~lad~~~~hatalar~~ortadan kald~rmak zorundad~ r. Keza, Bulgar arkeolojisi,
XIV. yüzy~l sonundan bu yana Bulgar topraklannda ortaya ç~kan be~yüzy~ll~k
15
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bir süre içinde Bulgar medeniyetini orijinal damgalanyla belirlemi~~ve kendi
insanlar~n~n maddi ve kültürel hayat~nda hâlâ daha gözle görülen izler b~rakm~~~
olan bu Osmanl~~ an~tlanna istenen dikkati göstermek zorundad~r.

.

