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þime þahitlik eder. XII. yüzyýlýn ortasýnda
kasabayý Arap coðrafyacýsý Þerîf el-Ýdrîsî
Subestkastro adýyla kaydetmiþtir. Þehir
1385’te Osmanlýlar’ýn bölgeye gelmesin-
den hemen önce Eflak’a doðru Tuna’yý ge-
çen Alman gezginleri Peter Sparnau ve Ul-
rich von Tennstaedt tarafýndan Zvista ka-
sabasý þeklinde anýlýr. 1396’da genç Alman
þövalyesi Hans Schildberger, Osmanlý esi-
ri olarak þehre uðradý ve burayý Schiltaw
adýyla kaydetti.

Osmanlý öncesi Ziþtova yedi yüksek ku-
lesi olan, küçük fakat saðlam, sarp bir te-
peye inþa edilmiþti ve alt tarafýnda açýk
bir mahalle bulunan ve Tuna’ya bakan bir
kaleye sahipti. Mahalle 3 hektar civarýnda
bir alana yayýlmýþtý. Garnizon dahil hektar
baþýna 150 kiþi düþtüðüne göre nüfusun
500-600 civarýnda olduðu söylenebilir. Bu
nüfusla XV. yüzyýlda Ziþtova bulunduðu
“kaza”nýn en büyük yerleþim yeriydi. Os-
manlý tarihçisi Neþrî’nin naklettiðine göre
Vezîriâzam Çandarlý Ali Paþa’nýn 1388’de-
ki kýþ seferi esnasýnda Ziþtova Kalesi bir-
kaç günlük direniþin ardýndan teslim ol-
du ve yerli halkýn þehirde kalmasýna izin
verildi. O zamandan beri kullanýlan kilise-
lerin ikisi bugün hâlâ ayaktadýr. Ziþtova,
Osmanlý idaresine girdiðinde bir kaza mer-
kezi haline getirildi. 1444’te Varna Savaþý
esnasýnda Haçlý birliklerince yýkýlan yerler-
den biri de Ziþtova idi. Bundan daha yýkýcý
olaný ise 1461-1462 kýþýnda Eflak Voyvo-
dasý Vlad Tepeþ’in (Kazýklý Voyvoda) uygu-
ladýðý imha savaþý idi. Macar Kralý Matthi-
as Corvinus’a gönderilen 11 Þubat 1462
tarihli bir mektupta Vlad kesik baþlarýný
saydýðý Türk ve Bulgarlar’dan 23.889 kiþi-
yi öldürmekle övünüyordu (Ziþtova bölge-
sindeki Novgrad, Batin ve Pirgos kalelerin-
de 384, Ziþtova’da 410 ve Niðbolu ile Gi-
gen’de 1138 kiþi). 1479 senesine ait bir Os-
manlý tahrir kaydý (Sofia National Library,
O. A. K. 45/29) Vlad’ýn sayýyý abartmadýðý-
ný gösterir. Ziþtova arazisi hemen hemen
boþalmýþtý ve yeniden iskân edilmesi ge-
rekiyordu. Söz konusu kayýtta bir dizdarýn
kumandasýnda sekiz kiþiden oluþan bir gar-
nizonun bulunduðu, kale dýþýndaki kýsým-
da 200 hýristiyan ve beþ müslüman hâne-
sinin yer aldýðý belirtilir.

1479-1516 yýllarý arasýnda Ziþtova ka-
zasýnýn kýr kesiminde önemli deðiþiklikler
meydana geldi. Bölgeye yoðun þekilde Türk
nüfusu yerleþmeye baþladý. 1485 yýlý civa-
rýnda bölgenin bir tahriri yapýlmýþsa da
günümüze ulaþan parça defterde Ziþtova
ve köyleri kýsmý eksiktir. 1479’da Ziþtova
kazasýnda 258 hâneye sahip on bir köy bu-
lunuyordu. Köylerin sadece ikisinde müs-

lüman yerleþimciler vardý (Yaycý Pýnarý’nda
beþ ve Cervena Krusa’da altý hâne). 1516
tarihli Mufassal Tahrir’e göre ise köy sa-
yýsý yirmi bire çýktý. 1479-1485 yýllarý ara-
sýnda dördünde de müslüman yerleþim-
cilerin bulunduðu Batak, Kara Ýsa, Koyun
Öyük ve Sarýyer köyleri kurulmuþtu. Mev-
cut diðer üç köy ise Bulgarca isimler ta-
þýyordu (Gorna Studena, Stišarov ve Var-
zulica / Virzil); fakat oralarda da Türkler
yerleþmiþti. Bu köylerin sakinleri Ýslâm’a
girmiþ Bulgarlar deðil deftere kayýtlý ad-
larýn da gösterdiði üzere Anadolu’dan ge-
len Türk yerleþimcilerdi. Bu yerleþim yer-
leri, 1444’te Haçlýlar ya da büyük ihtimal-
le 1462’de Vlad Tepeþ tarafýndan ortadan
kaldýrýldý; ancak adlarý mahallî olarak ha-
týrlanan köyler olmalýdýr. Buralara yerleþen
Türkler mevcut adlarý kendi dillerine uygun
hale getirmiþlerdi (Ýstiþar ve Virzil gibi).

1485-1516 yýllarýnda Akçeyar, Burunlu,
Çatma, Habibli, Karaman ve Tatar adlý Türk
köylerine rastlanýr. Bunlar bir önceki ka-
yýtlarda yer almayan yeni kurulmuþ köy-
lerdir. Pavli adlý köy de yeni bir yerleþmey-
di. Ziþtova yakýnýnda 1479’da mezra ola-
rak söz edilen Tsarev Kladenets köyü ye-
niden canlandý. Müslüman ve hýristiyan-
lardan karýþýk bir nüfusu vardý. Müslü-
manlarýn çoðu o sýralarda ihtida edenler-
di. Zaman içinde köye ayný anlama gelecek
þekilde Tekfur Pýnarý adý verildi. 1478-1516
arasýnda kazanýn hýristiyan nüfusu 380 hâ-
neden 729 hâneye yani iki katýna çýktý. Öte
yandan müslüman nüfus da yirmi altý hâ-
neden 504 hâneye, yani neredeyse yirmi
katýna yükseldi. Bu hânelerin ancak % 6’sý
ihtida edenlere aitti. 1516 tarihli Mufas-
sal Defter (BA, MAD, nr. 11) Ziþtova ka-
sabasýnýn 303 hânesinden (tah. 1500 kiþi)
yalnýz on üç kiþinin müslümanlardan oluþ-
tuðunu gösterir. Bunlara dört kiþilik kale
muhafýzlarý dahildir. Hýristiyan nüfus beþ
mahallede yaþýyordu ve bu mahallelerin
dördü birer papaz tarafýndan yönetiliyor-
du. Bu da kasabanýn o sýrada dört kilise-
sinin bulunduðuna iþaret eder.

1550 ve 1579-1580 yýllarýna ait tahrir-
ler (BA, TD, nr. 416; TK, TD, nr. 58) Türk is-
kânýnýn sona erdiðini gösterir. Ancak kasa-
banýn ve köylerin nüfusu artmaya devam
etti. Kazanýn nüfusu 1550’deki 1721 hâ-
neden 1580’de 2532 hâneye yükseldi, bu-
nun da yarýdan fazlasý müslümandý. 1595’e
gelindiðinde kasaba 411 hânelik sivil bir
nüfusa sahipti (tah. 2100 kiþi) ve bunun
sadece yetmiþ-sekseni müslümandý. XVI.
asrýn son yýllarýnda kasaba ve kaza savaþ
yüzünden zarar gördü. 1595’te Eflak ve
Boðdan Voyvodasý Cesur Michael büyük bir
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Bulgaristan’da
Tuna kýyýsýnda tarihî bir þehir.˜ ™

Bulgaristan’da Tuna nehrinin aþaðý kýyý-
sýnda Niðbolu ve Rusçuk arasýnda küçük
bir liman þehridir. Bugün Svištov þeklinde
anýlýr. Osmanlýlar’da Ziþtovi olarak bilinir.
Tuna’nýn güney kýyýsýndaki yüksek tepe-
lerin yamaçlarý üzerinde kurulmuþtur ve
nehrin ötesine Romanya içlerine kadar uza-
nan bir görüþ alanýna sahiptir. Bizans-Bul-
gar Ortaçaðý’nda ve Osmanlý hâkimiyeti-
nin ilk asýrlarýnda fazla önem taþýmamak-
la beraber XVIII ve XIX. yüzyýllarda önem-
li bir geliþme kaydetmiþ, bir el sanatlarý ve
ticaret merkezi durumuna gelmiþtir.

Ziþtova’nýn ilk iskân yeri þimdiki þehrin
4 km. güneyindeki Novae’dir. Burasý I. yüz-
yýlda Roma ordusunun büyük bir askerî üs-
süydü. Daha sonra 2 kilometreden uzun
olan bir þehir suru, bir pazar yeri, hamam-
larý ve büyük bir ordu karargâhý ile orta
büyüklükte bir kasabaya dönüþtü. Novae
coðrafî konumu dolayýsýyla pek çok defa el
deðiþtirdi. Sýkça göçebe kavimlerin saldý-
rýsýna uðradý. 441’de Hunlar þehri tahrip
etti ve ardýndan yeniden inþa edildi. Pro-
copius’tan nakledildiðine göre kasabayý son
olarak Ýmparator I. Iustinianos (527-565)
yeniledi. 600 yýlý civarýnda Slavlar ve Avar-
lar tarafýndan tekrar yýkýldý ve ortadan kalk-
tý. Bulgar þehir tarihçisi Margarita Harbo-
va’ya göre bu kadîm yerleþme yeriyle Or-
taçað döneminde tekrar kurulan þehir ara-
sýnda bir sürekliliðin bulunduðuna dair hiç-
bir delil yoktur. Bu yeni þehir, 950’den son-
ra Tuna Bulgaristaný’ný yeniden kontrolleri
altýna alan Bizanslýlar tarafýndan kurulan
Sebastopolis’ti. X. yüzyýlýn sonundan XIII.
yüzyýla kadar Bizans para ve seramik bu-
luntularý, XIII ve XIV. yüzyýllardan itibaren
de Bulgar kazýma (sgrafitto) seramikleri ve
paralarýnýn ortaya çýkmasý bu yeni yerle-
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ZÝÞTOVA

sorumlusu kýzlar aðasý idi. Bunlarýn en
önemlisi Hacý Beþir Aða’dýr. Ýstanbul, Eyüp,
Medine ve Baðdat’ta kütüphaneleri bulu-
nan Beþir Aða 1740’ta Ziþtova’da bir med-
rese ve kütüphane yaptýrdý. Üç yýl sonra Ali
oðlu Elhac Mahmud þehirde bugün hâlâ
ayakta duran heybetli bir cami ve bir mek-
tep inþa ettirdi. Þair Hâfýz’ýn (Edirneli Þeyh
Hâfýz Efendi olmalýdýr) eseri olan orijinal
Osmanlý kitâbesi zamanýmýza ulaþmýþtýr.
Bartýnlý Ýbrâhim Hamdi’nin 1750’lerde yaz-
dýðý eserinde Ziþtova’daki dört camiden
söz edilir. Ziþtova’nýn korunan en önemli
Osmanlý âbidesi olan saat kulesi 1765-1766
yýllarýnda þehrin voyvodasý Ali oðlu Hüse-
yin Aða tarafýndan dikildi. Ardýndan bu þe-
hirde dünyaya gelen ve sonralarý paþa olan
Ali Aða (Ziþtovalý Ali Paþa) þehrin voyvodasý
oldu, 1174’te (1760-61) Silistre valisi iken
öldü. Ayný zamanda Polonya’ya elçi sýfatýy-
la gittiði bilinen ilk kiþidir. Hüseyin Aða’-
nýn kulenin yapýlýþ tarihini veren kitâbesi
oldukça aþýnmýþtýr, ancak hâlâ korunmak-
tadýr. Þair Þefîkî’nin güzel bir hatla yazýl-
mýþ büyük kitâbesi, 1286’da (1869-70) Ha-
cý Abdullah Aða tarafýndan gerçekleþtiri-
len restorasyon hakkýnda bilgi verir. Günü-
müzde kule “koruma altýnda bir anýttýr” ve
Bulgar eseri olarak takdim edilir; her iki
kitâbe metni de görmezden gelinir.

1768-1829 yýllarý arasýnda Osmanlý Ku-
zey Bulgaristaný, Ruslar ve onlarýn mütte-
fiki Habsburglar’la yapýlan uzun savaþ yýl-
larý boyunca aðýr tahribata uðradý. 1791’-
de baþarýsýz olan Habsburglar burada Ziþ-
tova Antlaþmasý ile barýþ yaptýlar. 1810’-
da bir sonraki savaþ esnasýnda Michail Ku-
tuzov kumandasýnda geri çekilen Rus or-
dusu, o zaman Ruslar’ýn elinde bulunan
Tuna boyundaki Osmanlý kalelerinin ta-
mamýný imha etme emri aldý. Ziþtova is-
tihkâmlarý yerle bir edildi, neredeyse bü-
tün kasaba yandý. Söylendiðine göre savaþ
öncesinde kasabada 15.000 kiþi vardý. Ti-
caret ve sanat merkezi olan kasaba ardýn-
dan süratle toparlandý. Ancak köylerden
gelen yoðun göç ve Týrnova ile onun yaký-
nýndaki Arbanassi’den gelenlerin yerleþi-
mi sebebiyle deðiþime uðradý. Yahudi tüc-
carlarý da kasabaya yerleþmiþti. Türkler’in
yaný sýra burada mevcut Bulgar, Yunan
ve Eflak mahalleleri kasabanýn kozmopo-
lit karakterini gösterir. 1845’lerde, daha
fazla güvenliðe kavuþmayý uman köyler-
deki müslümanlarýn þehre göçmesiyle kýr
alanýnda müslüman nüfusu % 35’e gerile-
di. Kasabanýn 1751 tarihli Mufassal Avâ-
rýz Defteri’ne göre % 19’u müslümanken
bu oran 1845’te % 44, 1873’te % 48 dola-
yýndaydý.

1826’da Adolf Kunike, Ziþtova’yý 4000
hâneli, canlý bir ticaret merkezi ve 21.000
sakini bulunan bir þehir olarak niteler.
Onun verdiði rakamlar 1810’dan önceki du-
rumu yansýtýr. Kunike bir tepe üzerinde
gördüðü eski kalenin yýkýntýlarýný zarif bir
þekilde tasvir eder. 1834’te ise buradaki
pamuk üretiminden, tabakhâneden ve ge-
liþen bir ticaretten bahsedilir. Kýrým Sava-
þý’ndan (1853-1854) sonra Osmanlý hükü-
meti kazanýn köylerindeki müslüman un-
suru dört köyle takviye etmeye çalýþtý: Kaf-
kaslar’dan gelen 206 sýðýnmacý hâne ile
Fethiye ve Kenevir, ayný þekilde 149 Çerkez
hânesiyle de Midhat Paþa ve Lutfiye köy-
leri ortaya çýktý. Bunun yaný sýra metrûk
müslüman köyü Cervena’ya yetmiþ iki Çer-
kez ailesi yerleþtirildi. Bulgar tarih yazýmýn-
da, Rusya’nýn ilhak ettiði Kafkaslar’dan ge-
len müslüman mültecilerin yerleþimleri
Bulgarlar için bir tehdit gibi anlatýlýr. Hal-
buki müslüman unsurun oraný gerçekte
% 5 kadar yükselmiþti. 1877-1878’deki yý-
kýcý Rus-Türk Savaþý’nýn arefesinde Tuna
vilâyetinin çeþitli salnâmelerinde ve Avru-
palý gezginlerin notlarýnda Ziþtova 13.000
sakini, on dokuz camisi, dört kilisesi, bir si-
nagogu, bir hamamý, on sekiz kervansa-
rayý, 738 dükkâný ve 170 maðazasý bulu-
nan bir kasaba þeklinde tasvir edilir. Ziþto-
va kazasýnda ise kýrk köy vardý ve Auba-
ret’e göre (1876) kasaba ile birlikte 3580
müslüman, 4450 gayri müslim hânesine
sahipti (% 44’ü müslüman). Kasabanýn
da üçte birinden fazlasý müslümanlardan
meydana geliyordu.

1878’de Bulgaristan baðýmsýz bir dev-
let haline geldikten sonra kasabanýn nü-
fusu ve görünümü büyük ölçüde deðiþti.
Birkaç yýl içerisinde müslümanlarýn yarý-
sýndan fazlasý Anadolu’ya göç etti; kasa-

ordu ile Tuna Bulgaristaný’nda göründü.
Ziþtova’yý tamamen tahrip etti, ancak ka-
leyi alamadý. Ele geçirdiði bütün müslü-
manlarý katletti, hýristiyan nüfusu da Ef-
lak’a sürdü. Üç yýl sonra ayný olay bir defa
daha tekrarlandý. 1591’e ait Cizye Defte-
ri’nde 1371 hýristiyan hânesinin Ziþtova
bölgesinde bulunduðu kayýtlý iken 1601’de
sadece 855 hâne kalmýþtý. Ayný zamanda
Eflak kaynaklarý da bu sýrada sürülen hý-
ristiyanlarýn sayýsýný verir. Müslüman ka-
yýplarý için her iki tarihte de herhangi bir
sayý mevcut deðildir. Ancak 1052 (1642)
tarihli Mufassal Avârýz Defteri (BA, TD,
nr. 745), Ziþtova ve kazasýnda 1367 müs-
lüman hânesinden, 1099 reâya ve askerî
müslüman hânesinin varlýðýndan söz eder.
Bu da 1598-1642 arasýnda meydana gel-
mesi beklenen iyileþmeye raðmen ulaþýlan
sayýyý gösterir.

1062’de (1652) Evliya Çelebi gördüðü
Ziþtova’yý kýsaca tasvir eder: Kalesi sarp
bir tepe üzerindedir, yedi yüksek kulesi
vardýr; içinde bir dizdar evi, bir cami, gar-
nizon evleri, yeterli miktarda mühimmat
ve bir miktar þâhî top bulunur. Tuna’nýn
kýyýlarýnda ve etraftaki vadilerin üzerinde
güzel bahçeler içindeki 300 hâneden olu-
þan bir varoþu mevcuttur. Orada da bir
cami, bir han ve birkaç mütevazi iþ yeri
vardýr. 1697’de Macar seyyahý Janos Ko-
maromi, Ziþtova’dan “içerisinde Bulgar-
lar’ýn ve Türkler’in yaþadýðý büyük bir þe-
hir” diye bahseder. Komaromi’ye göre ka-
le bakýma muhtaç durumdadýr. XVIII. yüz-
yýlda ise Ziþtova’nýn statüsünde önemli bir
deðiþim gerçekleþti; Lofça ve Týrnova ka-
sabalarýyla birlikte 1710’da, III. Ahmed’in
annesi Gülnûþ Emetullah Sultan’ýn Üskü-
dar Ýskelesi’ndeki külliyesinin (Yeni Vâlide)
vakfý haline getirildi. Adý geçen kasabala-
rýn yönetimi, Vâlide Sultan ve onun ölü-
münden sonra vakýf tarafýndan tayin edi-
lecek bir voyvodanýn eline býrakýldý. Vakfýn

Ziþtova Camii (Çifte Kahveler Camii) – Bulgaristan
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ZÝÞTOVÝ ANTLAÞMASI

1787’de baþlayan
Osmanlý-Rus-Avusturya savaþý sonunda

4 Aðustos 1791’de 
Avusturya ile yapýlan barýþ antlaþmasý.
˜ ™

Osmanlý Devleti’nin 17 Aðustos 1787’de
özellikle Kýrým’ýn geri alýnmasý amacýyla
Rusya’ya ilân ettiði savaþ bu devletle itti-
fak içinde bulunan Avusturya’nýn da katýl-
masýyla (9 Þubat 1788) iki cepheli olarak
sürdürülmüþtür. Savaþýn ilk yýlýnda Avus-
turya cephesi Rus cephesine göre daha
baþarýlý geçmekle beraber kýsa zamanda
savaþ her iki taraf için deðiþkenlik arze-
den baþarý ve yenilgilerle devam etmiþtir.
Ýmparator II. Joseph, Fransýz Ýhtilâli sebe-
biyle (1789) bu müttefikinden yardým gel-
mesi ihtimalinin ortadan kalkmasý; Hollan-
da, Macaristan ve Galiçya’da, hatta Alman
asýllý mevrus topraklarýnda uyguladýðý radi-
kal reformlar yüzünden ayaklanma ema-
relerinin kendini göstermesi gibi sebep-
lerle Türk savaþýnýn bir an önce sona er-
dirilmesini zorunlu görmeye baþlamýþtý. Ey-
lül sonunda Baþvekil Prens Wenzel Anton
von Kaunitz’e âcilen barýþ yapýlmasý tâlima-
týný vermiþti ve o sýralarda elinde tuttuðu
Belgrad’ý iade etmeye hazýrdý. Kendisi 20
Þubat 1790’da öldüðünde yerine geçen
kardeþi II. Leopold da ayný fikirdeydi. Prens
Kaunitz’in savaþa devam edilmesi yönün-
deki tavsiyelerine itibar etmeden 31 Ocak
1790’da Osmanlý Devleti ile kendisine kar-
þý ittifak içine giren Prusya Kralý II. Fried-
rich Wilhelm’e bizzat yazdýðý bir mektup-
la barýþçýl niyetini dile getirmiþti.

Prusya kralý da 15 Nisan tarihli ceva-
býnda komþularýyla barýþ içinde yaþama
arzusunu belirtmekle beraber kuzeydeki
ve doðudaki dengelerin Prusya’nýn güven-
liðini tehdit edecek þekilde bozulmasýna
izin verilemeyeceðini de vurguluyordu. Ba-
rýþýn Rus ve Avusturya hükümdarlarýnýn
tutumuna baðlý olduðunu söyleyerek bu-
nun iki tarzda gerçekleþebileceðine dikkat
çekmiþtir: Savaþan devletlerin Ýngiltere’-
nin önerdiði üzere “status quo ante bel-
lum” yani savaþ öncesi duruma dönülme-
si ilkesini benimsemeleri veya Prusya’nýn
tercih ettiði gibi birtakým toprak deðiþ to-
kuþu ile genel bir barýþ planý üzerinde an-
laþmaya varýlmasý (Karamuk, s. 191-193).
Ýngiliz hükümetinin savaþ öncesi duruma
dönülmesi teklifi, toprak deðiþ tokuþuyla
Prusya’nýn geniþlemesi planýnýn mimarý
olan Baþbakan Ewald Friedrich von Hert-
zberg’in politikasýný sonuçsuz býrakmaya
yönelikti. Bu plan gereðince 1718 Pasa-
rofça Antlaþmasý esasýna göre bir barýþ
yapýlmasýna olumlu bakýlmakta, Türk top-
raklarýndan elde edeceði kazançlar karþý-
lýðýnda Avusturya’nýn Galiçya’yý Polonya’-
ya terketmesi ve Kýrým’ýn da Rusya’ya bý-
rakýlmasý öngörülmekteydi. Galiçya’yý alan
Polonya’nýn Danzig ve Thorn’u Prusya’ya
terketmesiyle doðuda ve kuzeyde genel
bir âhenk kurulmuþ olacaktý.

Bâbýâli’ye müttefik olarak üstüne dü-
þeni yerine getirdiðini göstermek, böyle-
ce Avusturya’yý da toprak takasý planýný
kabule zorlamak üzere Prusya kralý ordu-
suyla birlikte haziran baþlarýnda Silezya’-
ya doðru hareket etti ve 18 Haziran’da
Bohemya sýnýrýnda Reichenbach yakýn-
larýndaki Schönwalde köyünde karargâh
kurdu. Burada Kont Herzberg, Avusturya
delegeleriyle görüþmelere baþladý. Kral,
Belgrad’ýn iadesiyle Pasarofça sýnýrlarýnýn
geçerliliðini ve genel barýþ planýna yana-
þýlmasýný beklemekteydi. Görüþmeler uz-
laþma ihtimalini zora soktuðunda bu pla-
nýn tatbik edilebilirliðinden þüphe duydu.
Avusturya, Belgrad dahil 1718’de Pasarof-
ça’da kabul edilen þartlara yanaþmakta,
tuz havzalarý (memleha) dýþarýda kalmak
þartýyla Galiçya’nýn küçük bir parçasýnýn
Polonya’ya terkini teklif etmekteydi, ancak
Polonya ile Bâbýâli’nin bu plana rýza gös-
termesi muhtemel görünmüyordu. Herz-
berg’in uygulanmasý mümkün olmayan ta-
savvurlarýna karþý nihayet Berlin kabine-
sinden güçlü sesler yükseldi. Fransa’da
monarþileri tehdit eden geliþmeler yaþa-
nýrken Prusya’nýn bir savaþa girmemesi
gerektiði ileri sürüldü. Kral giderek “sta-

ba durgunlaþtý. 1934’te nüfus 12.082 idi
ve bu Osmanlýlar’ýn son dönemlerindeki
nüfuslarýndan bile daha azdý. Ayný þekilde
1887’deki Bulgar nüfus sayýmýnýn da altýn-
daydý (o zaman kasabada 8725 Bulgar, 3016
Türk yerleþimci ve 170 kiþiden oluþan bir ya-
hudi cemaati vardý). 1925 sayýmýnda Türk-
ler’in ve Bulgarlar’ýn sayýsý azaldý, yahudi
cemaati ise neredeyse tamamen yok ol-
du. Müslümanlarla birlikte onlarýn evleri
de süratli bir þekilde ortadan kaldýrýldý. II.
Dünya Savaþý’nýn ardýndan kasaba yeni
endüstriler (özellikle gýda ve kimya sana-
yii) sayesinde geliþti. 1965’teki nüfus sayý-
mýnda 21.522 nüfusa sahipti, 1985’te ise
30.550 kiþi yaþýyordu, bu nüfus günümüz-
de 35.000’i geçmiþtir. Civar köylerle bir-
likte bölge nüfusu 70.000’i bulmaktadýr.
Bunlarýn arasýnda Türkçe konuþan küçük
bir müslüman azýnlýk da vardýr.

1873’te on dokuz camisi olan kasabada
1970’te hâlâ ayakta kalabilen sadece iki
cami vardý. Osmanlý döneminde mevcut al-
tý kilise ise bugün ayaktadýr: Saint Dimitri
(en eskisidir), Saints Peter ve Paul (1644),
Prorok Iliya (1835), Preobraÿenie (1835-
1836), Sv. Troica (1865-1867) ve Kiril i Me-
todi (1874). Bunlar sadece Ziþtova’daki hý-
ristiyan toplumunun kadîm mirasýnýn bir
þahidi deðil ayný zamanda Osmanlýlar’ýn
din politikasýnýn güzel bir aynasýdýr. 1878’-
den sonra Hacý Beþir Aða Medresesi ve
Kütüphanesi hiçbir iz býrakýlmaksýzýn or-
tadan kaldýrýldý; ancak bazý kitaplarýnýn
henüz kayýtsýz ve çalýþýlmamýþ olsa da ko-
runduðu bildirilmektedir. Büyük Batak
köyü dikkate alýnmazsa ova üzerinde hiçbir
müslüman iskâný yoktur. Camileri, tekke-
leri ve mektepleri de yýkýlmýþtýr.
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