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ladığı öğrenimini Sofular köyünde sür
dürdü. Bu yıllarda köye gelenKadiri -N ak
şi şeyhi Arapkirli Ömer Hüdayi Baba ile 
tanı ştı. 190S yılında Harput'a yerleşti. Bir 
müddet Hacı Abdullah Efendi'nin medre
sesine devam etti. Ertesi yıl askere alına
rak Erzurum'a gönderildi. Erzurum'da 
tabur katipliği ve tabur imamlığı yaptı. 
Askerlik görevini sürdürdüğü Bitlis'te Mu
hammed Küfrevi'ye (Kübrevl) intisap etti, 
onun gözetiminde halvete girdi ve kendi
sinden icazet aldı. Daha sonra Yemen'e 
gönderildi. Yemen'de tabur imamlığı ve 
Arap çocuklarına Türkçe hocalığı yaptı. 
Yemen dönüşü Hicaz bölgesine tayin edil
di. Bir buçukyıl Medine'de ikamet etti ve 
ardından gittiği Erzurum'da Edib Efendi 
Medresesi'ne devam ederek icazet aldı. 
1926 yılında doğum yeri Elazığ'a döndü. 
Soyadı kanunu çıkınca Kösetürkmen so
yadını alan Muharrem Efendi 1 O Aralık 
1964 tarihinde Elazığ'da vefat etti. Vefa
tma Süleyman Ateş . "Evliya'dan on iki zat 
çıktı tarihin dedi 1 Ol veli geldi sana fağfir 
Iehu ya rabbena" beytini tarih düşürmüş
tür. 

Kösetürkmen'in tasawufa yönelmesi. 
çocukluk yıllarında çobanlık yaparken 
karşılaştığı ve bir daha göremediği Ah
med Zeyneddin ile tanışmasıyla başlamış. 
daha sonraki yıllarda Ömer Baba'dan Ka
diriyye. Abdülbaki Bitlisi'den Nakşiben
diyye, Çorumlu Hacı Mustafa Efendi'den 
Şazeliyye. Muhammed Efendi'den Kübre
viyye. Seyyid Ali Rıza Ahıskavi'den Ekbe
riyye. Ahmed Baba Sanamiri'den Rifaiy
ye icazetnamesi almıştır. ömrünün son 
kırk yılını dini ilimleri akutmak ve mürid 
yetiştirmekle geçirmiş. kendi imkanlarıy
la etrafındaki insanlara faydalı olmaya 
çalışmıştır. Sohbetlerinde sık sık Mevlana 
Celaleddin-i Ruml'nin. "Tarik-i peygam
ber-i ma ışk- est" (Peygamberimiz"in yolu 
aşktır) ifadesini tekrarlayan Kösetürk
men'in şiirlerinde taassuptan ve insanla
rın dini duygularını istismar eden şeyh
Ierden şikayet ettiği görülmektedir. 
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Eserleri. 1. Makö.mat-ı Ezkdr-ı İldhiy
ye li-saliki't-tarikati'l-Kö.diriyye. Kadi
riyye'nin diğer tarikatların esası olduğu 
söylEindikten sonra Hz. Peygamber. dört 
halife ve on iki imam ayrı ayrı tanıtılmış. · 
ardından tarikat pirleri ve silsileleri veril
miştir. Büyük tarikatlardan başka Niya
zi-i Mısrl. İbrahim Gülşenl. İsmail Hakkı 
Bursevi. İbrahim Hakkı Erzurum!. Nured
din Cerrahi. Sünbül Sinan. Şa'ban-ı Veli 
gibi mutasawıflar da kısaca anlatılmıştır. 
Son bölümde nefsin mertebeleri. evrad. 
ezkar ve mürşid-i kamilin vasıfları hakkın
da· bilgi verilmiştir. Süleyman Ateş eseri 
Kadiri Yolu Sdliklerinin Zikir Makam
lan adıyla yayımiarnıştır (Ankara ı 976). 
z. Hediyyetü'z-zakirin. Nakşibendl ta
rikatının adab ve erkanına dair olan eser 
önceki eserle birlikte yayımlanmıştır. 3. 
Divan-ı Sırri. Sırri mahlasını kullanan 
Kösetürkmen'in divanında 1 SO kadar şiir 
bulunmaktadır. Bu eser Süleyman Ateş 
tarafından neşredilmiştir (Ankara 1976). 
Kösetürkmen'in kütüphanesi vefatından 
sonra satıldığından diğer eserleri hak
kında bilgi bulunmamaktadır. Süleyman 
Ateş'in kütüphanesinde bulunan eserleri 
şunlardır: Menazil u 's-salikin, Mev'ize-i 
Hilmiyye, Nakşi Tarikatına Dair Risa
le~ Harput Uleması ve Meşô.yihi. 
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Romanya'da 
bugünkü adı Constanta olan 

bir liman şehri. 

Karadeniz kıyısında yer almakta olup 
milattan önce VI. yüzyılın başlarında To
mis adıyla Miletli Yunanlılar tarafından 
kurulmuştur. Tomis'Ie ilgili ilk bilgiler. 
şehrin komşu Callatisler'in saldırısına ma
ruz kaldığı milattan önce 260 yılına ait
tir. Milattan önce I. yüzyılda sırasıyla Pon
tus Kralı VI. Mithridates. Romalı General 
Lucullus ve Dacia Kralı Burebista tara
fından zaptedildi. Romalılar döneminde 
Tomis, altı Yunan kolonisinin oluşturdu
ğu konfederasyonun merkezi durumun
daydı. Milattan önce 17-8 yıllarında Ro
malı şair Publius Ovidius N aso'nun sür
gün yeri olarak da ünlüydü. Milattan son
ra I ve lll. yüzyıllar arasında büyük bir ge-

lişme gösterdi. Bu sıralarda 20-30.000 
civarında nüfusa sahipti. lll. yüzyılda bir
kaç defa Gotlar'ın istilalarına maruz kal
dı. Ardından Roma imparatorluğu'nun 
yeni organizasyonu sırasında Küçük Sey
thia vilayetinin merkezi haline geldi. IV. 
yüzyılda halkının büyük çoğunluğu Hıris
tiyanlığı benimsedi ve burada bir pisko
posluk kuruldu. Bu yüzyılda imparator ll. 
Constantinus'un (337-361) yeniden inşa 
ettirdiği şehir ona izafeten Constantiana 
olarak adlandırıldı. Şehre yapılan tahki
matlarla VI ve VII. yüzyıllardaki ilk Slav ve 
Avar saldırıları geri püskürtüldüyse de 
Bulgarlar'ın 679-681 arasında Dobruca 
bölgesini ele geçirmesi sırasında şehir 
tahrip edildi. Bulgar idaresinde küçük bir 
taşra merkezi konumunda kalan şehir 
971 'de Bizans hakimiyetine geçti. idrisi 
haritasında ve XIV. yüzyıl İtalyan kaynak
larında zikredilmişse de bu dönemde şe
hir Roma devrinin canlılığından uzaktı. 
XIV. yüzyılda şehir önce Dobrotici Devle
ti'ne ait iken aynı anda Osmanlılar ve Ef
lak Prensi Mircea tarafından alınmak is
tendi. 1402'de Mircea buraya hakim ol
muşsa da Osmanlılar 1419'da Constanta 
ile beraber Dobruca'nın büyük kısmını 
fethettiler. Osmanlı idaresinin ilk. anları 
oldukça serbest geçti, fakat aynı zaman
da kayda değer bir müslüman Türk iskanı 
gerçekleşti. Adı Köstence olarak değişti
rilen Constanta önce Silistre sancağının 
Tekfurgölü (şimdi Techirghiol) kazasına 
bağlandı. 

Cizvit Giulio Mancinelli 1 S80'lerde bu
rada küçük bir köy olduğunu kaydeder
ken 1 S97 Osmanlı tahrirleri de sadece 
otuz bir vergi mükellefinin bulunduğunu 
ve 12.000 akçeirad kaydedildiğini haber 
vermektedir. Şehir XVII. yüzyıl başların
da Leh kazakları tarafından tahrip edii
diyse de kısa zamanda kendisini toparia
d ı. Evliya Çelebi burada 1 SO ev. bir cami 
ve kırk -e lli tahıl arnbarı bulunduğunu 

yazmaktadır. Bu rakamlara göre Kösten
ce Limanı'nın gittikçe önem kazandığı 
anlaşılmaktadır. XVIII. yüzyılda Trabzon 
bölgesinden gelen bir grup asker ve ge
mi reisi buraya yerleşti. Bunların bir bö
Iüınü 1722'de lll. Ahmed'in emriyle geri 
gönderildi. 

1768-1774 ve 1787-1792 Osmanlı -Rus 
savaşlarında harap olan şehir yeniden 
imar ve tahkim edildikten kısa bir süre 
sonra 1809 ve 1829 savaşlarında Ruslar 
tarafından yine ele geçirildi. Şehir yeni
den küçük bir köy haline döndü. Moltke, 
1830'ların sonlarında burada sadece kırk 



ev ve küçük bir liman bulunduğunu yaz
maktadır. Kırım savaşında bir defa daha 
Rus işgaline uğrayan Köstence 1854'te 
Ruslar tarafından Fransızlar'a teslim 
edildi. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Dobruca 
bölgesinin stratejik öneminden dolayı Os
manlılar Köstence'ye de özel ilgi göster
diler. 1857'de Osmanlı idaresi, bir İngiliz 
şirketi vasıtasıyla Tuna üzerindeki Cer
navoda ile Köstence arasında demiryolu 
inşasını başlattı ve demiryolu 1860'ta ta
mamlandı. Bu arada aynı şirket marife
tiyle demiryolu istasyonuna ilave olarak 
liman genişletildi. deniz feneri ve 400' e 
yakın yeni ev inşa edildi. 1859'da nüfus 
3000'e çıktı. 1864 idari düzenlemelerinde 
Köstence Ttınci vilayeti Tulçı sancağına 
bağlı bir kaza merkezi oldu. 93 Harbi'n
de Ruslar tarafından işgal edildi ( 1877). 

Daha sonra Ayastefanos ve Berlin ant
laşmalarıyla bütün Dobruca ve Köstence 
Romanya'ya bırakıldı ( 1878). Savaş yılla

rında nüfusu 4 -5000'ine kadar düşen 
Köstence, Romanya'nın Judetadı verilen 
idari biriminin merkezi olarak kısa za
manda nüfusu arttı ve ekonomikyönden 
gelişti. Daha I. Dünya Savaşı'ndan önce 
Köstence, Romanya dış ticaretinin büyük 
kısmının gerçekleştirildiği liman haline 
geldi. Nüfus 1894'te 1 O.OOO'den 191 2'
de 27.000'e, 1930'da 59.000'e, 1948'
de 78.000'e, 1956'da 99.000'e, 1966'da 
150.000'e, 1977'de 256.000'e ve 1992'
de 350.000'e ulaştı. Şehir oldukça geniş
Iedi ve yeni ihtiyaçlara uygun yeni yapılar 
inşa edildi. II. Dünya S;:ıvaşı sonrasında 
ticari boyutun yanına turizm imkanı da 
eklendi. Romanya'nın en önemli kültürel 
merkezleri arasında yer alan Köstence 
1923'ten itibaren bir Ortodoks piskopos
luğu da barındırmaktadır. Şehirde ikl yük
sek denizcilik okulu ve 1990'da kurulan 
devlet üniversitesi vardır. 

XX. yüzyılda gerçekleşen Roman iska
nıyla şehirde müslümanların oranı gittik
çe azaldı. Hemen hemen tamamı Türk
ler'den oluşan müslüman nüfus 20.000'e 
kadar düştü. Köstence'de bulunan beş 
caminin en eskisi 1868'de inşası tamam
lanan. Hünkar Camii olarak da bilinen 
Aziziye Camii' dir. En ihtişamlısı ise 191 0'
da Romanya Devleti'nin de yardımı ile 
yaptırılan Büyük Cami'dir. Romanyalı 
mimar ve mühendisler tarafından plan
ları çizilen bu cami, XVIII. yüzyılda inşa 
edilen bir caminin yerine 1822'de yapı
Ian Mahmudiye Camii'nin yerinde kurul
muştur. 
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Bulgaristan' da tarihi bir şehir 
ve eski sancak merkezi. 

_j 

Bulgaristan'ın batı kesiminde, oldukça 
geniş ve verimli bir ovada akan Karasu 
(Struma) nehrine birkaç kilometre me
safede Osogovski dağlarının eteklerinde 
560 m. yükseklikte yer alır. Adı Türkçe 
"Kostadin - ili"nin zamanla değişmiş şek
line dayanır. Sahip olduğu çok sayıdaki 
kapitea hamarnı sebebiyle kaynaklarda 
Ilıca-yı Köstendil ya da kısaca Ilıca adıyla 

·da anılır. 

Şehir. VI. yüzyıldaki Avar- Slav istilası 
esnasında yıkıma uğrayan Roma şehri Pa
utalia'nın dalaylı şekilde devamıdır. 553'
ten sonra Pautalia adı kaynaklarda zik
redilmez. Bu şehrin surlarla çevrili 450 x 
680 metrelik (30 hektar kadar) bir alanı 
kapladığı ve :4-5000 civarında nüfusa sa
hip olduğu tahmin edilmektedir. 400-
450 yılları arasında çöküş ve istilaların 
etkisiyle yerleşim alanını ikiye ayıran bir 

. surun inşası sonucunda Pautalia şehri 
400 x 300 metrelik (ı 2 hektarlık) bir alanı 
kaplayacak derecede küçüldü ve doğu 
kısmı boşaltıldı. Küçülen yerleşim alanı X. 
yüzyılda büyük oranda terkedildL Yerleş
me, tepe üzerine inşa edilen ve sonradan 
Hisarlık diye adlandırılan küçük fakat 
müstahkem Velbujd hisarına kaymaya 
başladı. Geç Roma döneminde yapılan bu 
hisar VI. yüzyılda im paratar Iustinianos 
tarafından iyi bir şekilde güçlendirilmişti. 
Arkeolajik araştırmaların . gösterdiğine 

göre tepe üstüne kurulan bu güçlü kale 
barbar kavimlerin istilaları sırasında var
lığını sürdürmüştür. X. yüzyıldan XIV. 
yüzyıla kadar kalenin eteklerinde, 1277 
tarihli bir belgede zikredilen küçük St. 
Nicolas Manastırı'nın müştemilatı etra-
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fında ufak da olsa bir açık yerleşim yeri 
mevcuttu. Daha sonra bu manastırın ye
rini Sveta Bogoroditsa Katedral Kilisesi 
aldı. Kazılar neticesinde bulunan ser am ik, 
sikke ve evlerin temellerinden hareketle 
varılan sonuçlara göre bu açık yerleşim 
X. yüzyıldan itibaren var olmuştur. Bul
gar tarihçiliği Velbujd'u XIV. yüzyılda bü
yük ve muhteşem bir şehir olarak tasvir 
eder. Ancak bu bilgi arkeolajik çalışmalar 
tarafından desteklenmez. 28 Temmuz 
1330'da Bulgar Çarı Michael'in Sırp Kralı 
Stephan Decanski ile çarpışarak tahtını ve 
hayatını kaybettiği Velbujd Savaşı şeh
rin civarında gerçekleşti. Bu tarihten iti
baren Osmanlı döneminin başlangıcına 
kadar şehir ve çevresi Sırp hakimiyetinde 
kalmış olmalıdır. 

Köstendil'in idarecisi olan Sırp Prensi 
Konstantin Dejanovic 1371 'de ı. Murad'ın 
hükümdarlığını tanıyar ak Osmanlı hizme
t ine girdi ve Eflak'ta Rovine Muharebe
si'nde Yıldırım Bayezid'in tarafında sava
şırken hayatını kaybetti. 1395'ten sonra 
Konstantin'in yerine geçecek uygun bir 
kişinin bulunmayışı sebebiyle Osmanlılar, 
büyük bir direnişle karşılaşmaksızın bu 
eski prensliği Köstendil sancağı haline 
getirip doğrudan kendilerine bağladılar. 
1405 yılı civarında, fetret devrinin istik
rarsız şartları esnasında Emir Süley
man'ın Köstendil'in hemen kuzeyindeki 
Timok ve Temska bölgelerinde bir Bulgar 
isyanını bastırdığı belirtilir. Bu olay, Yıldı
rım Bayezid'in sadık müttefik! Sırp Pren
si Stephan Lazarevic'in hayatını anlatan 
Konstantin'in eserinde açık bir şekilde ge
çerse de Osmanlı kroniklerinde yer almaz. 
İsyanın sebebi, Macar Kralı Sigismund'un 
desteğiyle Osmanlılar'dan önceki son 

· Bulgar kralının oğlu olan Prens Fruzin ku
mandasındaki bir ordunun saldırısıdır. Bu 
hadise sırasında Velbujd kasabası Os
manlılar tarafından tekrar ele geçirilmiş , 

Hisarlık tepesindeki kale tahrip edilmiş 
ve Bulgar nüfusun önemli bir kısmı sü
rülmüştür; kasabanın aşağı kesimindeki 
açık düzlüğe de önemli miktarda Türk 
gruplar yerleştirilmiş olmalıdır. Arkeola
jik bulgular Hisarlık tepesindeki yerleşi
min 1400 yılı civarında son-bulduğunu 

gösterir. 923'te ( 1517) yapılan Osmanlı 
sayımına göre Köstendil sancağının sekiz 
kasabasından sadece Köstendil'in kendi
sinde nüfusun büyük çoğunluğun u Türk
ler oluşturmaktaydı. Bu oran toplam nü
fusun ·% 86'sı iken diğer kasabalarda 
oran% 24 civarındaydı (BA, MAD, nr. 
ı 70). Arkeolajik bulgular ve Osmanlı def
terlerindeki bilgiler bir araya getirildiğin-
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