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Bulgaristan' da 

L eski bir Osmanlı kasabası. _j 

Bugün Omurtag adıyla anılmakta olup 
Bulgaristan'ın kuzeydoğu kesiminde, de
niz seviyesinden 525 m . yükseklikte bir 
plato üzerinde Osmanlılar tarafından ku
rulmuş küçük bir kasabadır. Burası, 1500 
yılından itibaren Osmanlı yönetiminin son 
dönemine kadar ( ı 878) idari bir merkez 
olmanın yanı sıra bölgedeki Türk yerleş
me yerlerinin önemli bir pazar yeri özelli
ği taşımaktaydı. 

Osmanpazarı ilk Osmanlı kayıtlarında 
Alakilise n ahiyesi diye geçer. 1052 ( 1642) 
yılı dolaylarında Alakilise 1 Osmanpazarı ka
zası şeklinde anılmaya başlandı. XIX. yüz
yılın büyük Osmanpazarı kazası iki tarihi 
bölgeyi ihtiva eder. Batıda ormanlık alan 
olan Tozluk platosu (Aiakilise nahiyesi). do
ğuda XVII. yüzyılın başlarına kadar büyük 
Şumnu kazasına bağlı bir nahiye durumun
daki, daha verimli arazileri bulunan Gerlo
va bölgesi yer alır. Alakilise nahiyesinin Os
manlı öncesi tarihiyle ilgili bilgi yoktur. Bu
rası, ilk Bulgar Çarlığı'nın başşehri Pres
tav'dan ikinci Bulgar Çarlığı'nın ana kenti 
olan batıdaki Tırnova'ya giden yolun geç
tiği yerde bulunmaktaydı. "Alakilise 1 Ke
nise" ismine yönelik en eski atıf ise 890 
(1485) tarihli icmal tahrir defterinde yer 
alır. Buna göre nahiyede 114 hfıneden iba
ret "perakende yörükleri ve yağcı grubu" 
yaşıyordu . Dobrovo 1 Dobrofçe köyünün adı 
hariç diğer bütün yer adları Türkçe'ydi. 

Filibe ve Kuzey Trakya'ya ait 925 ( 1519) 
tarihli tahrir defterinde, kırk yıl önce Ro
dop dağlarından (Tanrı dağı) bir grup yö
rüğün Geriova'da Dobruca yönündeki Ala
cakilise diye isimlendirilen bölgeye göçtü
ğü belirtilmektedir (BA, TD, m 77) 1870'
te Felix Kanitz tarafından nakledilen ma
halli bir rivayete göre Osmanpazarı kasa
bası, "yaklaşık 300 sene önce" Arabacı Os
man tarafından inşa edilen bir handan do
layı ortaya çıkmıştır. 922 (1516) tarihli tah
rir kayıtlarında Şumnu kazasında beş sivil 
müslüman hfınesiyle beş ellici statüsünde 
hanesi bulunan Arabacı Osman köyünden 

söz edilir. 987'de ( 1579) Arabacı Osman kö
yü on dokuz haneden ibaretti. 1 052 ( 1642) 
tarihli A varız Defteri, bölgeyi Osmanpa
zarı adıyla anan ve bir nahiyenin merkezi 
olarak gösteren ilk kaynaktır ( BA, TO, nr. 
775). Suranın bir kasaba halinde gelişmesi 
XVII-XIX. yüzyıllarda olmuştur. 1164 (1751) 
tarihli A varız Defteri'ne göre kasabada 
178 müslüman hanesiyle iki hıristiyan ha
nesi bulunmaktaydı. 1261 ( 1845) tarihli 
Temettüat Defteri'nde burada 407 müs
lüman hanesi yanında seksen üç hıristi
yan hanesi yaşadığı kayıtlıdır ( BA, KK, nr. 
6081) . 

Kasabayla ilgili geniş bilgi aktaran Felix 
Kanitz 1870'te kasaba nüfusunu 700 müs
lüman ve 180 hıristiyan hanesi olarak ver
mektedir. Kasaba 5000 kişilik nüfusuyla 
bütün kazanın en büyük yerleşim merkezi 
durumundaydı. Bu rakamlar burada hıris
tiyan nüfusunun XIX. yüzyılda belirdiğini 
gösterir. Hıristiyanlar 1873'te nüfusun % 
20'sini oluşturuyordu. XIX. yüzyılda Os
manpazarı tekstil üretiminde gelişmiş bir 
ekonomiye sahipti (aba dokuması, keçi kı
lından battaniye, deri üretimi ve metal iş
leri) . 

XVlll ve XIX. yüzyıllarda Osmanpazarı'
nın merkezi olduğu kaza yetmiş üç Türk 
köyünü içine almakta ve bunlar tamamen 
Türkler'le meskun bulunmaktaydı. Ayrıca 
Türkçe ad taşımakla birlikte çoğunluğu hı
ristiyan nüfusa sahip iki büyük yerleşme 
yeri vardı. Bunlar kuzeyde Konak ile gü
neyde Çıtak köyleriydi. Her iki köy, XVI. 
yüzyılın ilk yıllarında dağılmış hıristiyan 
ailelerinin yaşayacağı güvenli bir yer ol
ması için Osmanlı idarecilerinin inisiyati
fiyle kurulmuştur. Bu köyler aynı zamanda 
derbentçi statüsündeydi. 1164'te (ı 751) 
Çıtak'ta altmış dört müslüman, 146 hıris
tiyan hanesi, Konak'ta ise otuz müslüman, 
elli hıristiyan hanesi vardı. Bir bütün ola
rak Osmanpazarı kazasının bir kasabası, 
yetmiş beş köyü, % 91 'i müslüman Türk 
olan toplam 1480 hanesi bulunmaktaydı. 

Osmanpazarı'nın doğu yarısı, Geriova na
hiyesi XIX. yüzyılda buraya bağlanmış olup 
yirmi yedi köy ve bir küçük kasabadan iba
retti. Buradaki Varbitsa (Virpiçe) kasabası, 
tarihi Osmanlı Devleti öncesine dayanan 
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tek yerleşim mahalli özelliği taşımaktadır. 
XV. yüzyıl Osmanlı tarihçisi Neşrl, Varbit
sa'daki kalenin 790 (1388) yılında bir kış 
seferi esnasında Vezir Çandarlızade Ali Pa
şa tarafından zaptedildiğini yazar. Kale 
bugünkü Varbitsa'nın hemen dışında, XII. 
yüzyıldan kalma pek çok Bizans parasının 
bulunduğu Gerilgrad Kalesi'nin harabeleri 
arasındadır. Varbitsa 987'de ( 1579) 307 
hıristiyan hanesi, 1873 yılında 193 hıristi
yan ve seksen beş müslüman hanesiyle 
Geriova bölgesinde en büyük yerleşim bi
rimi durumundaydı. Burası, 1184 (1770) 
yılı civarında Kalgay Mesud Giray'ın taht
tan indirilmesini müteakip Kırım Tatarla
rı'ndan önemli bir grubun yerleşme yeri 
haline geldi. Bunların ahfadı hala Varbitsa'
da yaşar. 1985'te Bulgar milliyetçileri Gi
ray ailesine ait XVIII. yüzyıldan kalma kona
ğı yaktılar. Osmanlı dönemi sonunda 1873'
te, Tozluk ve Geriova tarihi bölgelerinin 
her ikisi de % 88'ini Türkler'in teşkil etti
ği 4028 haneye sahipti. 496 Bulgar hıris
tiyan ise sadece Osmanpazarı'nın içinde, 
Varbitsa ve Çıtak'ın küçük kasabaların da, 
Konak derbent köyünde yaşıyordu. 

Osmanpazarı'nda XIX. yüzyıla ait bir Türk evi 
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1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı'nda 

Osmanpazarı kasabası yakıldı, pek çok 
Türk'ün burayı terketmesi yüzünden ta
mamen ortadan kalkma tehlikesiyle karşı 
karşıya kaldı. 1887'de Bulgar sayımına gö
re kasabada sadece 3755 kişi oturuyordu. 
Bu sayının 2332'si müslümandı ve Türk
çe konuşuyordu. XIX. yüzyılda burada se
kiz cami, birkaç medrese, tekkeler, bir ha
mam, yedi han ve bir kilise mevcuttu. 
Kasaba ll. Dünya Savaşı'na kadar durgun 
bir halde kaldı. 1934'te kasabanın nüfusu 
1888 yılındakiyle hemen hemen aynı idi ve 
bu yılda adı Omurtag'a çevrilmişti. 1972'
de burada üç cami kalmıştı: 1219 (1804) 
tarihli tamir kitabesiyle birlikte Yukarı 
Cami, Fındık Camii ve Tekke Camii. Tekke 
Camii aynı zamanda Mehmed Baba Tek
kesi'ydi. 198S'te Bulgaristan'da Türkler'e 
yönelik baskılarakarşı Geriova'daki Türk
ler, özellikle Alvanlar ( l934'te Jablanovo) 
civarındaki kızılbaş köyleri Bulgar ordusu 
tarafından bastırılan bir direniş gösterdi
ler. Komünizmin yıkılmasından sonra Os
manpazarı'ndaki Türkler'in durumu dü
zeldi. 1963'te 7074 olan kasabanın nü
fusu günümüzde (2005) 11.124'e yüksel
miştir. 

Osmanpazarı'nda yetişen alimler arasın
da birçok eserin müellifi Şeyh İsmail Ni
yazi Efendi ( ö. 1312/1894) anılabilir. 
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OSMANzADE AHMED TAiB 
(ö. 1136/1 724) 

Osmanlı şairi, biyografi yazarı. 
_j 

Muhtemelen 1070 (1659-60) yılında İs
tanbul'da doğdu. Babası maliye tezkire
ciliği ve Süleymaniye Vakfı ruznamçeciliği 
görevlerinde bulunan Osman Efendi'dir. 
Düzenli bir medrese eğitimi gördükten 
sonra 1089'da (1678) Şeyhülislam Çatal
calı Ali Efendi'den mülazım oldu. Bazı kü
çük medreselerde çalıştı. S Reblülevvel 
1 099'da (9 Ocak ı 688) babasının İstan
bul'da Kumkapı'da Karamani Mehmed 
Paşa Camii bitişiğinde Cedlde-i Osman 
Efendi adıyla yaptırdığı veya yenilediği 
medresenin ilk müderrisliğine tayin edil
di. Yedi yıl kadar devam eden bu görevi
nin ardından 1106 Reblülevvelinde (Kasım 
1694) hareket-i haric derecesiyle Fazliyye 
(Faztle, Fuzayliyye, Feyziyye) Medresesi'ne 
geçti. Ertesi yıl Şam valiliğine gönderilen 
Kemankeş Aşçı Mehmed Paşa'nın maiye
tinde onun kethüdası sıfatıyla Şam'a gi
dince adı müderrisler defterinden silindi. 
1109'da (1097-98). Amcazade Hüseyin Pa
şa'nın eniştesi Hacı Kethüda aracılığı ile 
inşasını vaad ettiği medrese hareket-i da
hil rütbesiyle kendisine tevcih ediidiyse de 
bu sözünü tutmaması ve bazı düşmanla
rının aleyhinde bulunmasıyla Şeyhülislam 
Seyyid Feyzullah Efendi'nin gözünden düş
tü ve ismi ikinci defa müderrisler listesin
den çıkarıldı ( Çelebizade Asım. s. 171 ). An
cak 1115'te (ı 703) Horhor civarında Fey
ziyye-i Cedlde adıyla bir medrese inşa ettir
di ve önce hareket-i dahil, ardından musı
le-i Sahn derecesiyle buraya müderris ol
du. Bu sırada rütbesi tenzil ediidiyse de 
12 Safer 1118'de (26 Mayıs ı 706) Mustafa 
Ağa Medresesi'ne ve 15 Safer 1120'de ( 6 
May ıs ı 708) Koca Mustafa Paşa Medre
sesi'ne tayin edildi. 1120'de (ı 708) Sahn-ı 
Sernan medreselerinden birine geçti. Altı 
ay kadar sonra ibtida-i altmışlı rütbesiyle 
Edirnekapı'daki Mihrimah Sultan Medre
sesi'ne nakledildL İki yıl sonra Murad Pa
şa-yı Atik ve 9 Şevval 1124'te (9 Kasım 
ı 7 ı 2) mfisıle-i Süleymaniyye derecesiyle 
Kasım Paşa Medresesi müderrisliğine 
getirildi. 1 Ramazan 1128'de (ı 9 Ağustos 
ı 7 ı 6) aynı derece ile Ayasafya-i Keblr Med
resesi müderrisliğine tayin edildi. 

Onun bu hızlı yükselmelerinde, 1122'de 
(1710) lll. Ahmed'in hastalığı münasebe
tiyle kaleme aldığı Sıhhatfıbdd adlı kırk 
hadis şerhiyle ertesi yıl kazanılan Prut za
feri dolayısıyla bu padişaha sunduğu kasi-

denin önemli rolü olmuştur. Meşfıriku'l
envfır adlı tercümesini de aynı yıllarda lll. 
Ahmed'in emriyle yapan Osmanzade Ah
med Taib, birkaç yıl sonra Mora'yı geri 
alan Damad (Şehid) Ali Paşa için yazdığı ün
lü kaside vesilesiyle 200 altınla ödüllendi
rildi ve bu sadrazarnın himayesine girdi. 
Münşefıt'ındaki bazı yazılarından , sava
şın sebepleri ve seyri hakkında verdiği 
bilgilerden onun bu serdarın maiyetinde 
Mora seferine katıldığı. hatta istendi!, Aya
mavra, Egine gibi ada ve kaleterin tahri
rinde görev aldığı kanaati doğmaktadır. 
1127'deki (ı 71 5) yangında evi yanınca baş
ta padişah olmak üzere bazı devlet bü
yüklerinin yardımını gören Ahmed Taib, 
Şehid Ali Paşa'ya sunduğu arlzasında otuz 
yıl kadar tedris hayatına karşılık henüz 
"paye-i maksfid"a ulaşamadığını, evinin de 
yanmasıyla perişan olduğunu ifade edip 
Süleymaniye müderrisliğine talip olunca 
isteği yerine getirildi ve mevleviyetle ka
dılık mesleğine terfi ettirildi (Köprülü, TM, 

ıı 11 9281. s. 429-430) . 16 Cemaziyelahir 
1129'da (28 Mayıs ı 717) Halep kadılığına 
yükseltilen Ahmed Taib bir yıl kadar son
ra aziedilince istanbul'a döndü. Münşe
fıt'ındaki bir arlzasından , kısa sürede az
linde Halep'te bulunan bir kiliseyi camiye 
çevirtmekle itharn edilmesinin ve oradaki 
Fransız konsolasunun hükümet nezdinde
ki faaliyetlerinin rolü olduğu anlaşılmak
tadır. istanbul'a dönünce Kadıköy'ün Fe
nerbahçe semtinde bir köşk yaptırdı, ay
rıca Nevşehirli Damad İbrahim Paşa saye
sinde Valide Sultan evkafından Demirkapı 
Çiftliği'ni elde edip onarttı. Evi şair, alim 
ve mfisikişinasların toplantı yeri oldu. Ve
zlriazam İbrahim Paşa ve lll. Ahmed'in 
takdirini kazanan Ahmed Taib "reis-i şai
ran" olarak anılmış ve, "Benim şimden ge
rü mahkum-ı ferman-ı mutaımdır 1 Gerek 
erbab-ı tedrlsl gerek küttab-ı divan!" bey
tiyle başlayan ünlü kasidesiyle adeta bu 
alandaki ehliyetini ilan etmiştir. 27 Rebl
ülevvel 1135'te ( 5 Ocak ı 723) Mısır kadı
lığına tayin edilen Osmanzade'nin bu gö
reve ve daha önce de Halep kadılığına ge
tirilişi, Şem'danlzade Süleyman Efendi ta
rafından, " ... onun gibi mudhik ademe tak
lld-i kaza sahih olur mu bilmem? Ancak 
himmet-i vezlr ile oldu" sözleriyle eleştiri
lir ve bu tayinin arkasında sadrazarnın bu
lunduğuna işaret edilir (Müri't-tevarih, vr. 
336b) 

Mısır'daki hayatı hakkında fazla bilgi 
yoktur. Buradan Halep nakibine, müftü
süne ve mahkemesinde daha önce birlik
te çalıştığı Güranlzade'ye yazdığı mektup
larda Mısır mahkemesi hakkında bilgiler 


