
ESKi ZAGRA 

Zağra Doğu Rumeli vilayetinin sınırları 

içinde kaldı. Ancak 1885'te Bulgaristan 
Prensfiği Doğu Rumeli vilayeti toprak
larını sınırları içine kattı. Böylece Eski 
Zağra da bu prensfiğe dahil oldu. Şehir 
1887'de 16.039, 1892'de 17.457, 1900'
de 19.516, 1910'da 22.033, 1920'de 
25.314, 1926'da 28 .957 nüfusa sahip 
bulunmakta ve bu nüfus içinde yıldan 
yıla azalan bir Türk nüfusu yer almak
taydı. Özellikle 1945'ten sonra hızlı bir 
nüfus artışına sahne olan ve 1988 ·de 
nüfusu 1 56.441 'e ulaşan şehirde çeşitli 
sanayi dalları bulunmakta olup pamuk
lu sanayii, kumaş, kimyasal maddeler, 
gübre imalatı, tarım araçları, makine 
parçaları sanayii, sigara, bira ve konser
ve üretimi önde gelir. Sanayi tesisleri
nin ihtiyacı Stara Zagora hidroelektrik 
santralinden sağlanır. Şehrin içinde ve 
çevresinde üzüm, incir, badem ve nar 
yetiştirilir. 

BİBLİYOGRAFY A : 

BA, TD, nr. 77, s. 459-469; nr. 370, s . 67, 
77; nr. 494, s. 422-431 ; İdrfsf, La Geographie 
d'Edrisi (tre. P. A. Jaubert), Paris 1840, ll, 293-
294; Evliya Çelebi, Seyahatname, lll, 378-380; 
Hüseyin Raci Efendi, Zağra Mü{tüsünün Hatı
raları: Tarihçe-i Vak 'a-i Zağra (haz. Ertuğrul 

Düzdağ) , İstanbul, ts., tür. yer.; Celal Aybar, Bul
garistan Nüfusu, Ankara 1938, s. 15-17; Hans
Jürgen Kornrumpf, Die Territorialuerwaltung 
im östlichen Teil der Europaisehen Türkei, 
1864-1878, Freiburg 1976, bk. indeks ; Kemal 
H. Karpat, Ottoman Population 1830-1914, Ma
dison 1985, s. 109; Mahir Aydın, Şarkf Rumeli 
Vilayeti, Ankara 1992, b k. İndeks; Çağatay Ulu
çay, "Yavuz Sultan Selim Nasıl Padişah Ol
du?", TD, Vl/9 (I 954), s. 86-87; P. L. inciciyan
H. D. Andreasyan, "Osmanlı Rumelisi Tarih 
ve Coğrafyası", GDMD, sy. 2-3, İstanbul 1974, 
s. 23; İlhan Şahin, "XV. ve XVI. Yüzyılda Saf
ya- Filibe -Eski Zağra ve Tatar Pazarı'nın Nü
fus ve İskan Durumu", TDA, sy. 48 (I 987), s. 
252-254; a.mlf. - Feridun M. Emecen -Yusuf 
Halaçoğlu. "Turkish Settlements in Rumella 
(Bulgaria) in the 15th and 16th Centuries", 
IJTS, IV /2 (ı 989), s. 28-31; R. J. Crampton, 
"The Turks in Bulgaria, 1878-1944", a.e., s. 
44-59; Machiel Kiel, "Urban Development in 
Bulgaria in the Turkish Period: The Place 
of Turkish Architecture in the Process", a.e., 
s. 91-92, 141; Pierre Voillery, "Une ville bul
gare a l'E~poque ottomane Eski Zaara (XVllle
XIXe siecles)", Turcica, XX, Paris 1988, s. 93-
112. 

L 

396 

Iii İLHAN ŞAHİN 

ESKİCAMİ 

Edirne'de en eski 
ve çok kubbeli cami geleneğinin 

en güzel örneklerinden biri 
(bk. ULUCAMİ). 

__j 
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ESKiCUMA 

Kuzeydoğu Bulgaristan ovasında 
şimdiki adı Targoviste olan 

küçük bir kasaba. __j 

Osmanlı kaynaklarında Cum'a -i Atik 
adıyla da geçen kasaba 1934 'ten beri 
Targoviste olarak anılmaktadır. Osman
lı hakimiyeti döneminde teşekkül etmiş 
olup bir kaza merkezi özelliği kazanmış
tır. Ayrıca önemli bir pazar yeri ve İsla
mi merkez olarak da dikkati çeker. 

Kasaba, XVI. yüzyılın başlarından iti
baren Anadolu'dan yoğun Türk göçüne 
sahne olan bir bölgede XVI. yüzyılın ikin
ci yarısında kurulmuştur. Eskicuma ka
zası ise güneyde alçak bir dağ silsilesi 
olan Preslav Balkanı tarafından ikiye bö
lünen büyük bir düzlük sahayı içine alı

yordu. Bu bölgeye ait 1479 ve 1485 ta
rihli en eski Osmanlı tahrir defterlerine 
göre, burada sadece yerli nüfusun yaşa
dığı Slavca isim taşıyan dokuz hıristiyan 

köyü bulunmaktaydı. Köylerin hepsi dağ
ların eteklerinde yer alıyordu ve ovada 
herhangi bir yerleşme mevcut değildi. 
Bu durum. Osmanlı öncesi dönemlerde 
bölgenin güvensiz bir yer olduğunu gös
termektedir. 

Kasabanın güneybatısında 7 km. me
safede bulunan Krumov kale harabeleri 
bu kasabadan önceki yerleşim yeridir. 
Bizans imparatoru Justinian tarafından 
kurulan kale, VI. yüzyıl sonlarında Slav 
saldırıları sebebiyle yıkılmıştır. Bulgar 
Krallığı zamanında zayıf bir şekilde ye
niden kurulduysa da 1393'ten önceki iç 
karışıklıklar veya Osmanlı akınları sıra
sında tahribata uğramış olmalıdır. Var
na Savaşı ( 1444) esnasında bölgenin bü
yük ölçüde boşalması ve ıssızlaşması, XV. 
yüzyıl sonlarında başlayan ve XVI. yüzyıl 
başlarında yoğunluk kazanan yörük yer
leşmesine müsait bir zemin hazırladı. Ye
ni kurulmuş olan yörük köylerinin bir 
idari ve ekonomik merkeze ihtiyaç duy
maları, Eskicuma'nın bir kasaba olarak 
gelişmesine yol açtı. Burası hakkındaki 

ilk kayıtlar 1579 tarihli Niğbolu sancağı 
tahrir defterinde bulunmaktadır. Buna 
göre kasabada doksan beş hane, kırk bir 
mücerred (bekar) müslüman; yedi hane, 
dokuz mücerred hıristiyan nüfus yaşa
maktaydı. Müslüman nüfusun % 14'ünü 
sonradan İslamiyet'i kabul edenler teş
kil etmekte olup toplam nüfus 450-SOO'e 
ulaşıyordu. Ayrıca burası bu dönemde 
pazar yeri olma özelliği de taşıyordu. XVII. 
yüzyıla ait cizye defterlerine ( 1622, 1648 

ve 1692) göre küçük bir hıristiyan toplu
luğu güneydeki dağlık kesimden inerek 
kasabaya yerleşmiş, bunların bir kısmı 
sonradan islamiyet'i kabul etmiştir. 1692 
tarihli Cizye Defteri 'nde ise (Sofia Na
tional Library, OAK, nr. 13/60) kasabada 
seksen altı hıristiyanın bulunduğu kayıt
lıdır. 1752 tarihli Avdnz Defteri'nden de 
(BA, MAD, nr. 2846, s. 74-76) burada 373 
müslüman haneye karşılık yirmi iki hı
ristiyan hanenin mevcut olduğu anlaşıl
maktadır. Eskicuma, XVIII. yüzyılın son
larında ve bilhassa XIX. yüzyılda yılda 
bir defa kurulan panayın ve bir zenaat 
merkezi oluşu ile önemli bir kasaba ha
linde gelişme göstermiştir. 

1260-1261 (1844-1845) tarihli Temet
tuat Defterleri'ne göre Eskicuma'da, 291 
hıristiyan haneden oluşan bir varoş ile 
843 müslüman hanenin bulunduğu on 
bir mahalle vardı. Böylece % 94'ü müs
lüman Türk nüfustan meydana gelen bir 
kasaba iken doksan üç yıl içinde bu nis
bette düşüş olmuş ve genel nüfus için
deki müslüman Türk nüfusunun oranı 
% 74'e gerilemiştir. Bu gerileme daha 
sonra da sürdü; her iki kesimin nüfu
sunda artış görülürken nüfus oranların
daki seviye giderek hıristiyan nüfus le
hinde kapanmaya başladı. Nitekim 1290 
(1873) tarihli Salnôme-i Vilôyet-i Tu
na 'dan, 1325 müslüman haneye karşı
lık hıristiyan hane sayısının 717'ye yük
selmiş olduğu anlaşılmaktadır. Buna gö
re müslüman nüfus nisbeti % 65'e in
miştir. 

XVII ve XVIII. yüzyılın başlarında ka
zadaki hıristiyan köylerinin dokuzundan 
yedisi kısmen ihtidalar, kısmen de ka
sabaya ve Vardun köyüne vaki göçler ne
ticesi tamamıyla islamlaştı. Buna karşı
lık kazadaki otuz yedi müslüman köyün
de başka bir gelişme görüldü ve bu köy
lere hıristiyan nüfus yerleşmeye başla
dığı gibi mevcut hıristiyan nüfusta da 
artış meydana geldi. 1290 ( 1873) tarihli 
Salname-i Vilôyet-i Tuna'ya göre Işık
lar. Dalgaç, Elvanköy ve Yavaşköy'de nü
fusun çoğunluğunu hıristiyanlar oluştu
ruyordu. Kasaba ve köylerdeki bu deği-

Eskicuma 
Saat Camii'nin 

kitabesi 
{M.Kiel 

fotoğraf 

arşiv!} 



şiklikler bilhassa Bebrova bölgesinde, 
dağlık kesimde yaşayan Bulgarlar'ın gö
çü ve Bulgar hane ölçüsündeki büyümey
le ilgilidir. Nitekim kasabada hane başı
na 4,25 müslüman şahıs düşerken bu 
sayı hıristiyanlarda 4,92 idi; köylerdeki 
rakamlar ise hıristiyanlar lehine daha 
da büyüktü. 

Osmanlılar döneminde Eskicuma 'nın 

fiziki durumu hakkında 1285 (1868-69) 
tarihli Salname-i Vilayet-i Tuna 'dan 
bilgi edinmek mümkündür. Buna göre 
kasabada on yedi cami, altı medrese, bir 
tekke, bir hamam, 566 dükkan ve üç ki
lise bulunuyordu. Ancak Bulgarlar' ın ba
ğımsızlıklarını kazanmalarından sonra 
Eskicuma 'nın gelişmesi durdu. Türk nü
fusun üçte biri buradan ayrıldı , onların 

yerleri yeni Bulgar göçmenler ta rafından 

dolduruldu. Daha az ölçüde olmakla bir
likte köylerde de aynı olaylar yaşandı. 
Kasabanın bugünkü durumu bu gelişme
ler hakkında fikir vermektedir. Nitekim 
günümüzde kasabanın nüfusu 30.000'in 
üstünde olup müslüman nüfusun sayısı 
1 OOO'den daha az tahmin edilmektedir. 

Bugün kabasabadaki mahalli tarih mü
zesinde yıkılmış camiierin fotoğrafları ile 
birlikte bazı Osmanlı kitabeleri bulun
maktadır. Osmanlı dönemi yapılarından 
sadece Saat Camii ayakta kalabilmiş

tir. Bu bina, Hamidi adlı bir şaire ait gü
zel yazılı kitabesinde belirtildiği üzere, 
1221 'de ( 1806) Eskicuma aya nı Mollaza
de Ali Bey tarafından yeniden inşa etti
rilmiştir. Caminin avlusunda Ali Bey'e ve 
annesi Emine Hanım'a ait mezar taşları 
yer almaktadır. 1970 ·lerde müslüman 
cemaat tarafından restore edilen cami 
halen ibadete açık durumdadır. Eskicu
ma'nın birkaç kilometre batısındaki Kı
zane köyünde (ş i md i ki adı Momina), ci
vardaki müslümanların çok itibar ettiği 
Kızane Sultan'a ait bir Bektaşi tekkesi 

bulunmaktadır. 1989-1990 yılla rındaki 

siyasi değişiklikler sonrasında burası ye
niden açılmıştır. 
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ESKiCUMA CAMii 

Selanik'te 
II. Murad tarafından 

kiliseden çevrilen cami. 
_j 

Türk döneminde adı Vardar caddesi, 
şimdi ise Egnatia caddesi olan ana yo
lun kuzeyinde bulunmaktadır. Selanik' in 
1430'da fethinin hemen arkasından ca
miye çevrilerek ilk cuma namazı kılınan 
yer olduğundan Eskicuma Camii olarak 
adlandırılmıştır. M. Tayyip Gökbilgin ta
rafından yayımlanan bir vakıf kaydında 
adı geçen cami de burası olmalıdır. Bu 

sela ni k 
Eskicuma 
Ca mii lle 
tamir s ı rasında 

caminin 
içini gösteren 
eski bir 
fotog raf 
{S. Eyice 

foto~raf 

arşivi , 

Tafrali , 

s. 76, resim 10) 

ESKiCUMA CAMii 

kayda göre yapı Il. Bayezid döneminde 
894'te (1489) tamir görmüş, bunun için 
gerekli olan 30.000 akçe Edirne'deki Mu
radiye imareti'nden sağlanmıştır. Ay
rıca Sictrekapısı madeninden 232 kan
tar kurşun getirilerek bu tamirde çatı
sının kaplanmasında kullanılmıştır. 933'
te ( 1526 -27) caminin görevlileri tarafın
dan işletilen üç mezraası bulunuyordu 
(TD, nr. I 67. vr. 52). 

1 078 yılı Receb ayında (Ocak 1668) çık
tığı yolculuk sırasında Selanik'e de uğ
rayan Evliya Çelebi buradaki selatin ca
mileri arasında Eskicuma Camii'ni de zik
retmiştir. "Tarz-ı kadim" bir yapı olarak 
tarif ettiği caminin üstünün kurşun ör
tülü olduğunu bildirir; ancak kubbesiz 
olduğu halde onun "kubbe-i azim" iba
resiyle neyi anlatmak istediği pek açık 
değildir. İçinde yirmi dört adet mermer 
direğin bulunduğunu belirtmesi ise ger
çeğe uyar. Ayrıca binanın uzunluğunun 
200 ayak, genişliğinin ise 11 O ayak ol
duğuna da işaret eder. 

Eskicuma Camii'nin içinde Türk döne
minin hatırası olarak mermer sütunlar
dan birinin gövdesi üzerine işlenmiş bir 
kitabe görülür. Ova! bir çerçeve içindeki 
bu yazıda Selanik'in Sultan Murad tara
fından fethedildiği yazılarak 833 (1430) 
tarihi de işlenmişti. Fakat bozuk ifadeli 
bu kitabenin yazı bakımından XV. yüzyıl 
üslübunda olmadığı ve çok geç bir dö
nemde yazıldığı tahmin edilmektedir. Se
lanik'teki Türk hakimiyeti döneminde 
caminin mimarisinde değişiklikler yapıl
dığı , çatının -belki bir yangından sonra
eskisinden farklı bir biçime sokularak 
üstünün kiremit örtüldüğü , pencerele
rin çoğunun örüldüğü eski fotoğraflar
dan anlaşılır. 1900 yıllarında Balkan Har
bi 'nden önce Eskicuma Camii'nin büyük 
ölçüde tamirine girişilmiş , pek çok yer 
sökülmüş ve örülü pencereler açılmış, 

hatta alt sı radaki kemerierin yüzeylerin
deki s ıva ve badanalar kazmarak altla
rındaki mozaikler meydana çıkarılmış

tır. Restorasyon işlerini Fransız mima
rı M. Le Tourneau yapmış, fakat onun 
1912 yılı başında birden bire ölümü ve 
Balkan Harbi'nin başlaması ile çalışma
lar durmuştur. Selanik Türk idaresinden 
çıktıktan sonra Eskicuma Camii · n deki 
bütün Türk ilaveleri kaldırılarak 1930'
dan itibaren bina yeniden kiliseye dönüş
türülmüştür. Son yıllarda içinde kuzey
doğu köşesinde mozaik döşeme süsle
mesi bulunmuştur. 

Kilise olarak asıl yapılış tarihi bilinme
yen Eskicuma Camii 'nin V. yüzyılın ilk 
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