
ise aynı kıymette ve aynı semtte diğer 
bir arsa verilmedikçe, ayrıca binanın be
deli ödenmedikçe hiçbir müdahale ya
pılmayacağı, istimtakten elde edilen pa
raların müslüman cemaatine verileceği 
ve bu paraların diğer vakıf eserlerin ta
mirine harcanacağı hükme bağlanmıştır. 

1919 tarihli Bulgaristan Müslümanla
rı Müessesat-ı Dlniyye İdare ve Teşki 
latı Nizamnamesi' nin 130. maddesine 
uygun olarak başmüftülükte Müesse
sat-ı Dlniyye ve Vakfiyye Müdürlüğü ku
rulmuştur. Bu müdürlüğün görevleri ay
nı nizamnamenin 175-179. maddelerin
de belirtilmiştir. 175. maddeye göre bü
tün vakıfların listesinin yapılması gere
kiyordu. 179. maddeye göre de vakıfla
rın gelir fazlası bir fonda toplanıyor, m
van-ı Ali-yi Şer'i kararıyla bu paralar fa
kir çocukların tahsil masraflarında kul
lanılıyordu. Ayrıca 1932'de vakıfları ıs

lah için Sofya'da bir kongre yapılmıştır. 

Ekrem Hakkı Ayverdi'nin yerinde yap
tığı araştırmalar yanında özellikle cihat 
defterlerindeki verilere dayanarak tes
bit ettiğine göre Bulgaristan· da 2356 
cami - mescid, 142 medrese, 273 mek
tep, 17 4 te kk e - zaviye, 42 ima ret. 116 
han. 113 hamam- ılıca - kaplıca, 27 tür
be, 24 köprü, 75 çeşme, 16 kervansaray 
vb.den oluşan toplam 3339 İslami eser
den günümüze çok azı gelmiş, diğerleri 
tamamen yok edilmiştir. Bu eserlerin 
böylesine tahribi buradaki cemaat ru-

Hezargrad 'da Maktul ibrahim Paşa camii ile Sofya 'daki 
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hunu ve dayanışma fikrini ve hepsinden 
önemlisi müslüman halkın ilim, din ve 
kültür kaynaklarını da kurutmuştur. 
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IV. BULGARiSTAN'DA TÜRK MİMARİSİ 

Türkler'in Rumeli'ye geçip Bulgaris
tan'la birlikte Rumeli adı verilen Doğu 
Avrupa'nın büyük bir kısmında hakim ol
maya başlamaları ile Bulgaristan'da yep
yeni ve öncekinden farklı bir mimari or
taya çıkmıştır. Türkler bu topraklara yer
leşmek üzere geldiklerinden kısa süre 
içinde Bulgaristan'da yer adları Türkçe
leşmiştir. Bu kadar yoğun bir Türk yer
leşmesi beraberinde örf ve adetlerle bir
likte yaşama şartlarını da getirmiştir. 

Osmanlı devri boyunca burada kurulan 
köyler, kasabalar ve şehirler sokakları, 
evleri ve hayır binaları ile Türkleşmiş ve 
Anadolu yerleşim bölgelerinden farksız 
bir görünüm almışlardır. Bulgaristan ve 
bütün Rumeli'deki mesken mimarisinin 
incelenmesi ayrı bir konu olmakla bera
ber son yıllarda çeşitli Balkan ülkelerin-
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de, aralardaki bu sivil mimari eserlerin 
kendi mimarileri olduğu yolundaki iddia
larla çeşitli Balkan milletler ine mal edii
diğine işaret etmek gerekir. Halbuki bu 
evlerin, konakların, hatta kule denilen 
tahkim edilmiş çiftlik evlerinin plan şe
maları bunların hangi mimariden geldik
lerini açıkça belli eder. Rila Manastırı'n
da bile Türk han ve kervansaray mima
risinin izleri görülebilir. Anadolu'da da 
benzerleri olan çiftlik kulelerinin son de
recede ilgi çekici bir örneği Sarambey'
de görülüyordu. Burada çok yüksek ka
gir bir kulenin üstüne Türk mimarisinin 
"karnıyarık" denilen ortadaki bir sofa
dan uzanan dört kol ve köşelerde birer 
odadan meydana gelmiş ev tipinde bir 
köşk oturtulmuştu. Bugün hala durup 
durmadığını bilmediğimiz büyük bir ah
şap konak da Zağra yakınında Varbica'
daki Kırım Hanları Sarayı'dır. Türk sa
natında barok tesirierin hakim olduğu 
dönemde yapılan yapı iç süslemesinde 
bu tesirden nasibini almıştı . 

Bulgaristan'ın Türkleşmesinde büyük 
payı olan Türk ve İslam vakıf sistemi kı
sa sürede bu topraklarda cami, mescid, 
tekke gibi dini yapılardan başka med
rese, sıbyan mektebi, köprü, çeşme, ha
mam, kervansaray gibi kamu yararına 
yapıların yükselmesini mümkün kılmış
tır. Böylece XVI. yüzyıldan itibaren Ru
meli'den dönüşün başladığı XIX. yüzyı
lın ikinci yarısına kadar bugünkü Bulgar 
topraklarında pek çok eser yapılmıştır. 
Ekrem Hakkı Ayverdi (1899-1984 ), Rume
li'deki Türk eserlerine dair olan kitabın
da, birkaç kaynaktan deriemek suretiy
le 2356 cami ve mescid, 142 medrese, 
273 mektep, 174 tekke ve zaviye, 42 
imaret. 116 han, 113 hamam ve ılıca , 27 
türbe, 24 köprü, 16 kervansaray, 3 be
desten tesbit etmiş ve Osmanlı devri bo
yunca yapıldıkları kesinlikle bilinen ya-
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pıların sayısının 3339 olabileceğini orta
ya koymuştur. Bugün ne kadarının ayak
ta kaldığını bilemediğimiz, sadece 1966 
yılında bir inceleme gezisinde pek azı
nın kaldığını gördüğümüz bu Türk eser
lerinin içlerinde Türk sanatı bakımın

dan değer taşıyanlar hiç de az değildir. 

Fethedilen şehirlerde başta en büyük 
kilise olmak üzere bazı hıristiyan ibadet
hanelerinin cami haline getirilmesi usu
lüne bağlı olarak Sofya'da Büyük Aya
sofya Kilisesi (Siyavuş Paşa Camii). Tırno
va'da Kırkazizler Kilisesi (Kavak Baba Tek
kesi Camii). Misivri'deki (Nessebar) kilise
lerden biri ve daha başkaları cami ya
pılmışlardı . Bu topraklar elden çıktıktan 
sonra bunlar tekrar kiliseye çevrildikle
rinde Türk sanatı izleri tamamen orta
dan kaldırılmıştır. Fakat Misivri'de res
torasyonu yapılan bir kilisede ahşap kap
lama üstüne "edirnekarf" denilen zarif 
Türk nakışlarının varlığı dikkatimizi çek
mişti. Bulgaristan'da Osmanlı mimarisi 
esas olarak temelden Türk olan eser
lerle de temsil edilmiştir. 

Erken Osmanlı devri Türk mimarisin
de ulucami tipi olarak adlandırılan biçim
de, eşit bölümlere ayrılmış mekanlar
dan her birinin üstü eşit kubbelerle ör
tülü camiierin iki şehirde temsil edildik
leri bilinmektedir. Bunlardan biri Fil i
be'de Ulucami veya Sultan Murad Camii, 
diğeri ise Sofya ·da Mahmud Paşa Ca
mii'dir. Erken Osmanlı devri Türk mima
risinin ana prensiplerinin bu iki binada 
birbirinden değişik olarak uygulandıkla
rı görülür. Bugün arkeoloji müzesi olan, 
bu yüzden iç mimarisi tanınmaz hale 
sokulan Sofya Ulucamii ile ona nazaran 
biraz daha iyice durumda bulunan Fili
be Muradiyesi planlar ve duvar işçili kle
ri ·bakımından erken Osmanlı devri mi
marisinin Bulgaristan· daki temsilcileri-

dir. Sofya'dakinin Edirne'de Eskicami gi
bi her biri bir kubbe ile örtülü eşit do
kuz bölümlü bir düzene sahip olmasına 
karşılık. Filibe'deki cami yalnız cümle ka
pısı- mihrap ekseni üzerinde sıralanan 

üç bölümü kubbeli, yanlardakiler ise to
nozludur. Burada taş ve tuğladan bak
lavalı süslemesi olan bir minarenin var
lığı dikkati çeker. 

Tabhaneli veya zaviyeli cami olarak 
adlandırdığımız ve en son örnekleri Ka
nünf Sultan Süleyman devrinde yapılan 
cami ve zaviye birleşimi binalardan ~a 
Bulgaristan'da örnekler vardır. Bunlar
dan biri, Filibe'de İmaret Camii olarak 
anılan Şehabeddin Paşa'nın hayratıdır. 

1966'da görüldüğünde çok harap durum
da .olmakla beraber dışına iskele kurul
muş, tamir edilmekte idi. İçinde zengin 
mukarnaslı kubbelere geçiş unsurları 

olan bu tabhaneli caminin çok değişik 
biçimde zikzak yivli bir minaresi vardır 
ki benzeri yalnız Tire'de Yeşil imaret Ca
mii'nde görülür. Bu yapı tipinin ikinci 
eseri ise Sofya'nın doğusunda İhtiman '
da Gazi Mihaloğulları imareti idi. Rume
li fatihlerinden bu önemli ailenin erken 
Osmanlı devrinden kalma son hatırası, 

Türk mimarlık tarihi bakımından bütün 
değerine rağmen son derecede harap ve 
yıkılınaya terkedilmiş bir halde idi. 1925'
lere kadar ayakta duran minaresi ise 
yıktırılmıştı. 

Bulgaristan'daki camilerde en çok kul
lanılan yapı tipi, geçişi tromplarla temin 
edilmiş olan tek kubbeli biçimdir. Bun
ların arasında belki en değerlisi, Mimar 
Sinan'ın eseri olan Bosnalı Sofu Mehmed 
Paşa Camii'dir. Eski fotoğraflarda bü
tün şehre hakim. heybetli bir görünüşü 
olan bu güzel eser, geçen yüzyılın son
l arına doğru Sedmoçislenici adıyla kili
seye çevrildiğinde dış mimarisini tama-
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men gizleyen bir kılıf içine alınmıştır. Ya
pı bugün dıştan bakıldığında içinde bir 
vakitler Sinan'ın eseri bir cami gizledi
ğinf belli etmez. ancak içeri girildiğinde 
klasik Türk mimarisi kendisini gösterir. 
Sofya'da cami hüviyetini minaresiyle bir
likte yakın tarihlere gelinceye kadar ko
ruyan tek yapı olan Seyfullah Efendi (Ban
yabaşı) Camii, üç bölümlü son cemaat ye
rini takip eden tek kubbe ile örtülü ka
re bir mekandan ibaret büyükçe bir iba
det yeridir. Aynı yapı tipinin günümüze 
kadar ulaşabilen tek tük örneklerinin en 
ilgi çekici olanlarından biri Köstendil'de 
Fatih Camii olarak adlandırıl<;ın eserdir. 
Kubbe kasnağında tuğla ile işierimiş 937 
( 1530-31) tarihine göre cami Fatih de
ğil Kanünf Sultan Süleyman devrine ait 
olmalıdır. XIV- XV. yüzyıllarda Türk mi
marisinde çok yaygın olan k~rma taş ve 

· tuğla duvar örgüsünün desenler meyda
na getirecek şekilde uygulandığı bu ya
pıda minarenin gövdesi Türk sanatında 
başka hiçbir eserde rastlanmayan bi
çimde işlenmiştir . Burada altı köşeli ola
rak örülen taşların etrafiarı tuğla ile çer
çevelendiğinden minare gövdesi bir arı 

· peteği görünümü almıştır. Yine Kösten
dil'de ineeli Ahmed Bey Camii. kitabesi
ne göre 983-985 ( 1575-J 577) yıllarında 
yapılmış ve kapısı üzerinde boya ile yazı
lan başka bir tarihe göre 11'47'de (1'734: 
35) tamir edilmiştir. 1944'te esaslı su
rette restore edilerek müze yapılan Ah
med Bey Camii 1966'da hala müze idi. 
Minaresi yıktırılmış ve bazı değişiklikle
re uğramış olan bu eser nadir rastla
nan bir plana sahiptir. Dış duvarları taş 
ve tuğla süslemeli olan caminin oldukça 
değişik bir kubbe kasnağı vardır. Fakat 
plan bakımından da burada bir özellik 
dikkati çeker. Üç kubbeli son cemaat 
yeri ile kare planlı kubbeli ana mekan 
arasında, buraya üç sütuna oturan dört 
kemerle açılan ve üstü yarım kubbe ile 
örtülü bir ara mekan vardır. Bu bakım-
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dan iznik'teki Yeşilcami'yi andırır. Bura
da çok ilgi çekici bir özellik de duvarla
ra Türk ziyaretçilerin yazdıkları hatıra 

yazı ve tarihlerdir. En eskisi 987 ( 1579) 
tarihli olan bu yazıların arasında meş
hur Evliya Çelebi'nin 1071 'de (1660-61) 
buradan geçişini gösteren el yazısı ve 
imzası ise hazin bir hatıra olarak dur
maktadır. 

Dubniçe'de (Stanke Dimitrov) köprü ba
şındaki kare planlı, üç bölümlü son ce
maat yerine sahip, bitişiğinde kubbeli 
küçük bir de türbe bulunan cami altta
ki çok yüksek olan çifte kasnağı ile dik
kate değer. Türbenin de çifte kasnağın
dan alttaki aşırı derecede yüksektir. Dub
niçe'de E. H. Ayverdi ewelce otuz kadar 
caminin var olduğunu tesbit etmiştir. 

1966'da köprü başında görduğümüz ca
minin bunlardan hangisi olduğunu öğ
renemedik. Eski Zağra'daki (Stara Zağra) 
tek cami, 1877'de General 9urko idare
sindeki Rus ordusunun burayı işgali sı

rasında tahripten kurtulmuşsa da bi~ yıl 
sonraki işgalde minaresi barutla atıla

rak kubbesi üzerine düşürülmek sure
tiyle tahrip edilmişti. Bu mabed, Zağra 
müftüsü Hüseyin Raci Efendi'nin yazdı
ğı Tarihçe-i Vak'a-i Zağra'da ilk işgal 

de içindeki bütün mefruşatın yağma edil
diği ve yakıldığı anlatılan Eskicami olma
lıdır. Raci Efendi'ye göre Yıldırım Baye
zid'in oğlu Emir Süleyman tarafından 
811'de (1408-1409) yapımına başlanan, 
fakat ancak ll. Mu ra d devrinde (ı 421-
1451) Hamza Bey tarafından tamamla
nan bu cami de tromplu tek kubbeli ti 
pin temsilcisi olmakla beraber herhalde 
sonradan ilave edilen çok derin bir son 
cemaat yerine sahiptir. Kasnakta ise 
ova! pencereler açılmıştır. Kubbe ve du
varları barak üslüplu zengin nakışlar süs
ler: Zai+f ahşap mahfi! ve minber 1299 
(1881-82) tarihli olduğuna göre 1297'-

· de (1880) cami tekrar Türkler'e verildik
ten sonra yapılmıştır. Halen harap bir 
vaziyettedir. 

Yanbolu'da ise tek kubbe ile örtülü bir 
mekandan ibaret camiierin en tuhaf ör
neğiyle karşılaşılır. Klasik üslüpta oldu
ğu mukarnaslı mihrap nişinden anlaşı
lan bu caminin iki yanına geniş birer ka
nat ilave edildikten başka giriş cephesi
ne son cemaat yerini de içine alan boy
dan boya bir ek yapılmıştır. Böylece nis
beten ufak ölçülü kare şeklindeki cami 
kocaman. bir dikdörtgene dönüşmüş, mi
naresi de ilk binaya bitişik olduğundan 
içeride kalmıştır. Bu minare alışılmamış 
biçimde dört köşe bir kitle halinde yük
selerek şerefeden sonra normal şekline 
dönüşür. Evliya Çelebi'nin "kar-ı atik", 
kurşun örtülü ve "çarküşe kule-misal" 
minareli olarak tarif ettiği Eskicami bu
rası olmalıdır. Ona göre bu eserin bani
si bir yeniçeri ağasıdır. iç duvarlardaki 
zengin barak nakışların yanlardaki ila
velerin inşası sırasında yapıldığını sanı

yoruz. Kapı üstünde de boya ile yazılmış 
1288 ( 1871 -72) tarihi bu tamiri ve na
kışların yapım tarihini verir. içeride ol
dukça süslü yine barak bir mahfel var
dır. Evliya Çelebi caminin avlusu etrafın
da medrese odaları bulunduğunu söyler. 
Bugün bunlardan hiçbir iz yoktur. Bu 
camide görülen değişik bir özellik de son 
cemaat yerinin sol bölümünde Sadra
zam Tevfik Paşa'nın babası, Tuna ve çev
resi kumandanı ismail Hakkı Paşa'nın 
1294 ( 1877) tarihli mezarıdır. Bu kab
ri n alt kenarında mezarın Paşa'ya ait ol
duğu ve halkı katliamdan kurtardığı, bo
ya ile Türkçe, Bulgarca ve Fransızca ola
rak yazılmıştır. 
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Tek kubbeli basit bir cami ise Eskicu
ma'da (Targovi şta) bulunmaktadır. Kita
besi 1222 ( 1807) yilını veren tek mekan
lı ve kubbeye geçişi köşe tromplu olma
sına karşılık dış mimarisi hayli şaşırtıcı
dır. Trompları da içine alan yüksek se
kizgen kasnaktaki pencereler trompları 
delerek içeri açılır. 801 (1398-99) tarihli 
bir vakfiyesfne göre Ali Bey'in hayratın
dan olduğu sanılan Karlıova'da (Karlova) 
Karlıoğlu Ali Bey Camii erken Osmanlı 
devri Türk mimarisinin güzel eserlerin
dendir. 1877 savaşında tahrip edilerek 
minaresi yıktırılan cami 1966'da kapalı 
idi. Çok muntazam taş ve tuğladan örü
lü olan duvarları XIV-XV. yüzyılın mima
risini temsil eder. Bu da kare planlı ve 
tek kubbe ile örtülü bir cami olup kıble 
tarafında sadece temel izleri duran bir 
de türbe vardır. Şumnu'da (Kolarovgrad) 
adını tesbit edemediğimiz !<üçük bir ca
mi de kare planlı, tek kubbeli tipin bir 
örneği idi. Yalnız burada sekiz köşeli kas
nağın üstüne ahşap bir ilave yapılarak 
kiremit örtülü bir çatının oturtulduğu 
görülüyordu. Şerefeye kadar yıktırılan 

minareden ise sadece kesme taş gövde 
kalmıştı. Tırnova'da eski bir fotoğrafından 
anlaşıldığına göre gerçekten heybetli bir 
yapı olan Büyük Cami yıllarca önce yık
tırılmış, şehrin yakınındaki Çareveç'te (Ta
zaravetz) kale içindeki Hisar Camii ise 
otuz yıl önce yıkılınaya mahküm edilmiş
ti. Mimari bakımdan tek kubbeli yapılar
dan olan. tarihi değeri büyük bu ikinci 
eserin kapısı üstündeki kitabe 839 (1435-
36) yılını gösterdiğine göre Bulgaristan'
da en eski Türk eserlerinden birisiydi. 

Bulgaristan'daki Türk dini yapılarının 
en güzellerinden biri. hiç şüphesiz Şum-
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nu'da kitabesinden· 1157'de (1744) ya
pıldığı öğrenilen Şerif Halil Paşa Camii 
ve Külliyesi'dir. Beş kubbeli son cemaat 
yerini takip eden esas cami yine kare 
planlı olup üstünü 1 S m. kadar çapı olan 
büyük bir kubbe örter. Caminin alışılmış 
şernaların dışında olarak sağ tarafına 
şadırvan avlusu ile bunu üç taraftan çe
viren revaklı medrese odaları yapılmış, 
sol tarafına da başka bir ek bina inşa 
edilmiştir. Geç bir devirde bu caminin 
içinin çok karmaşık bir biçimde güya 
süslend iği görülmektedir. Külliyenin ge
nel mimarisi hala klasik Türk mimarisi
ni devam ettirir. Ş um nu· daki bu cami 
Türk mimarlık tar ihi için çok değerlidir. 
Çünkü XVIII. yüzyılda Batı sanat tesir
leri henüz tam benimsenmeden Nevşe
hir'deki Damad İbrahim Paşa Külliyesi 
ile Şumnu'da Şerif Halil Paşa Külliyesi 
bu geçiş dönemini en iyi ve en abidevi 
biçimde temsil eden eserlerdir. Taş kon
sollar üzerine çıkmalı olan Halil Paşa Kü
tüphanesi. taş ve tuğla işçiliği ve tuğla
lar arasındaki derıleri bakımından dik
kat çekicidir. 

Hezargrad'da (Razgrad) Maktul (Mak
bOl) İbrahim Paşa Camii de Kanuni dev
rinin meşhur sadrazamının hayratından 
olup klasik Türk mimarisinin başta ge
len eserlerindendir. Yüksek yapısının üs
tünde tahminen 18 m. çapında bir kub
be vardır. Yalnız dört köşesinde yükse
len minare gibi ağırlık kuleleri, bu garip 
biçimleriyle Türk mimarisine tamamen 
yabancı olduklarından gözleri rahatsız 

eder. Hezargrad'daki ikinci cami ise 
1017'de (1608-1609) yapılan Ahmed Bey 
Camii'dir. Bu da tek kubbeli tipin temsil
cisidir. Silistre'de de tek kubbeli, göste
rişli mimariye sahip olan bir caminin var
lığı resimlerden öğrenilmektedir. Uzun
caova'da üç bölümlü son cemaat yeri 
olan tek kubbeli bir cami, kemerlerinin 
biçimi değiştirHip kubbesinin tepesi siv
riitHerek ve minaresi de yıkılarak acaip 
mimari özellik gösteren bir kilise biçi
mine sokulmuştur. Türk mimari gele
neklerine aykırı düşen bir biçimde olan 
bir başka cami ise Samokov'daki Bayrak
lı Cami'dir. Aynı yerdeki tek mekanlı ve 
ahşap çatılı bir yapı olan Eskicami 'nin 
kalıntıları yerinde 1830-1840'a doğru in
şa edilen caminin üstünde dört sütuna 
dayanan pencereli kasnaklı bir ahşap 
kubbesi vardır. "Bulgaristan'daki en za
rif cami", "Samokov sanat ekolü ustala
rının bir şaheseri" sözleriyle turistik reh
berlerde tarifi yapılan bu yapı her ba-
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kımdan Türk sanatına ters düştüğün
den büyük bir özenle restore edilmiştir. 

Bu itinanın bir sebebi de camiyi yapan 
ustanın mihraba bir cami resmi iş ler

ken bir başka duvara da Rila Manastı
rı'nın krokisini işlemiş olmasıdır. Bu us
ta Khristo Kosto olan adını da tonoz sı
vasının bir köşesine gizlemiştir. 

Bulgaristan'ın bütün şehir, kasaba ve 
köylerinde basit mimariyle ve üstü ki
remit örtülü ahşap çatı ile kapalı nisbe
ten mütevazi camiler de vardı. Çoğu da
ha önceleri ortadan kaldırılan bu küçük 
eserlerden biri Kızanlık'ta görülüyordu. 
1966'da çok temiz ve bakımlı bir halde 
olan bu caminin çok uzun kitabesi 1255 
(1839-40) yılını gösterir. Ayrıca boya ile 
yazılmış bir de 1311 (1893-94) tarihi oku
nuyordu. Çok derin ve önü direkli bir son 
cemaat yerinden sonra gelen ha ri m kıs
mı uzunlamasına büyük bir dikdörtgen 
teşkil ediyordu. Yenipazar 'daki (Novipa
zar) sakıflı küçük caminin en ilgi çekici 
tarafı , minaresinin tepesindeki taştan 

yontulmuş çifte boynuz biçimindeki alem
dir. Şumnu'da dikdörtgen basit planlı 

ve üstü kiremit kaplı kesme taş duvarlı 
ufak bir cami şehre hakim bir tepede 
yer alır. Bu caminin en dikkate değer 

tarafı. yanındaki arazide uzanan ve için
de çok değerli mezar taşları olan bü
yük hazlre idi. Bunların arasında, lll. Se
lim devri sadraza mı olup 120S'te ( 1791) 
idam edilen Rusçuklu Çelebizade Şerif 
Hasan Paşa'nın uzun kitabeli kabri dik
kat çekicidir. Burada üzerinde çeşitli si
lah kabartmaları işlenmiş olan, XIX. yüz
yıl işi bir subay kabri de vardır. Bu ca
minin 1984'te yıktırılmış olduğu öğre
nilmiştir. Haziresindeki mezarların ne 
olduğu ise bilinmemektedir. Karlıova'da 
1966'da namaza açık olan uzunlaması
na dikdörtgen planlı ahşap çatılı İsken
der b. Ali Bey Camii'nin bir sanat özelli
ği yoktur. Sanisinin Osmanlı tarihinde 
oynadığı rol bakımından olduğu kadar 
çatılı camiler içinde ayrı bir yeri olan bir 
diğer eser ise Vidin'de Pazvandoğlu Os
man Paşa Camii· dir. 1797' de devletin 
başına büyük dert açan bu asi burada 
bir cami yaptırmış, idam edildiğinde de 
aynı şehirdeki Mustafa Paşa Camii ha
zlresine gömülmüştür. Vezir kallavili ta
şı olan mezarı da burada bulunmakta
dır. Mimari bakımından iddiasız, ahşap 
çatılı küçük camilerden biri de Filibe'de 
1966'da çok harap durumda olan Hacı 
Hasan Camii idi. Bir başkasını ise mo
dern bir Bulgar şehri hüviyeti almış olan 

Tarnova'da Marinapal mahallesinde uzak
tan farketmiştik. Bu tipten başka ör
nekler E. H. Ayverdi 'nin kitabında bulun
maktadır. 

Mimari bakımından fazla dikkat çeki
ci olmayan küçük bir caminin kitabesi 
bir vakitler önemli bir belge olarak gö
rülmüştü. Kitabedeki tarih Türkler'in Bul
garistan'ı fetihlerinden öneeye ait ola
rak okunmuştu. Fakat sonra bunun ha
talı olduğu anlaşılmıştır. Türk dini mi
marisinden bahsederken Sofya'da Loze
netz mahallesinde çarşı içinde dükkan
I arın arasına sıkışmış, ne olduğu anlaşı
lamayan bir kalıntıctan da bahsetmek 
gerekir. Ewelce "Roma duvarı" veya "Ro
ma perdesi" denilen bu tek cepheden 
ibaret kalıntı 1957'de tamir edildiğinden 
1966'da çok iyi durumda idi. Mükemmel 
bir taş ve tuğla işçiliği ile yapılan bu du
varın yüzünde, eksende olmayan bir mih
rapla iki yanında pencereler vardı. As
lında bu duvarın köşelerindeki kemer iz
lerinden, ewelce önünde bir yapının var 
olduğu anlaşılmaktadır. Bunun bir na
mazgah veya cami olması mümkündür. 
Kemerler önde iki payeye oturduğu tak
dirde üstü kubbeli ve bir cephesi mih
raplı , üç tarafı açık bir türbe de olabilir. 
Her ne olursa olsun Osmanlı devri bir 
Türk yapısı olduğunda en ufak bir şüp
he bulunmayan bu kalıntının aslında ne 
olduğu çözümlenmeye değer bir prob
lem olarak kalmaktadır. 

Bulgaristan'daki tekkeler. Rumeli'ye 
Türk yayılışında görüldüğü üzere genel
likle Bektaşi tarikatına aitti. Bunlardan 
en tanınmışı, Türkiye sınırına yakın Has
köy (Haskovo) yakınındaki Otman Baba 
Tekkesi'dir. Bir başkası ise Deliorman 
bölgesinde dağların ve yeşilliklerin ara
sında adeta bir vadi dibine gömülmüş 
olan Demir Baba Tekkesi'dir. Bir Horasan 
ereninin türbesi yanında yabancı top
rakları şenlendirmek üzere kurulan bu 
tekke muntazam kesme taşlardan ya
pılmıştır. Çok kubbeli kesme taş bir ya
pı olan Demir Baba Türbesi'nin esasının 
Prota-Bulgarlar'ın ünlü başbuğu Omur
tak'ın mezarı üstünde olduğu yolunda 
bir de faraziye ortaya atılmıştır. 1945'
ten sonra Bulgarlar'a geçen Rumen ara
zisinde, Varna ile Balçık arasında bulu
nan Akyazılı Sultan Asitanesi ise çok in
tizamlı kesme taş mimarisiyle XVI. yüz
yıl başı Osmanlı sanatında tarikat yapı
larına ışık tutacak değerde bir eserdir. 
XVII. yüzyılda Evliya Çelebi'nin birkaç 
gün misafir kaldığı bu tekkede meydan 



evi muazzam bir çatı ile örtülü idi. Bu
gün sadece duvarları kalan bu meydan 
evi yedi köşelidir. Aynı şekilde uzun ba
cası da yedi köşeli bir gövde halinde yük
selir. Az ötede bulunan kubbeli kesme 
taş türbe de Bektaşiliğin kutsal sayısı 
olan yedi köşeli olarak yapılmıştır. 1966'
daki ziyarette eski Bektaşi nefeslerinde 
adı geçen ve hakkında çeşitli Osmanlı 

belgeleri olan bu Türk eserinin, Sveti Ta
naş (Athanasios) adındaki hıristiyan azi
zinin makamı olduğunu bildiren "turis
tik" bir levhayı okumuştuk. Son yıllarda 
bir İtalyan aynı görüşü destekleyen bir 
makale yayımlamıştır. Sofya yakınındaki 
Bali Baba Türbe ve Tekkesi ise önce yık
tırılmış, sonra, türbenin yerine sembo
lik bir mezar yaptırılmıştı. 

Osmanlı devri ticaret yapılarının ba
şında gelen bedestenlerden bazı örnek
ler çeşitli şehirlerde bulunuyordu. Bun
lardan Damad Yahya Paşa'nın evkafın
dan olup Sofya'da bulunan bedesten çok
tan ortadan kalkmıştır. Klasik dönem 
Osmanlı bedestenlerinin altı kubbeli ti
pinin bir temsilcisi olan Filibe Bedesteni 
ise yıkılmış olmakla beraber elimizde bir 
resmi bulunmaktadır. Uzunlamasına bir 
yapı olan ve beş bölümü bir sırada dört 
kubbe ile örtülü Yanbolu Bedesteni son 
yıllarda restore edilmiş ve galeri olmuş
tur. Bu bedesten istanbul'da Çemberii
taş'ta camisi olan Atik Ali Paşa evkafına 
ait bir yapıdır. Şumnu'da Halil Paşa Ca
mii yakınında bedesten denilen ince uzun 
bir yapı vardır. Üzerindeki tuğra ve kita
besi sökülüp müzeye kaldırılmıştır. An
cak bunlar 1221 (1806-1807) tarihli olup 
lll. Selim devrine aittir. Bina daha es-
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ki olmakla beraber Türk mimarisindeki 
bedesten tipolojisinin hiçbir çeşidine uy
maz. Ticaret yapılarından çok güzel bir 
başka eser Filibe'de Kurşunlu Han idi. 
Üç yol ağzında köşe başında yükselen 
bu han bilhassa bir üçgenin ucundaki 
kapısı ile dikkati çekiyordu. Hasköy'de
ki kervan yolu hanı ise mimarisi ve pla
nı bakımından Edirne'deki Ekmekçiza
de Ahmed Paşa Kervansarayı'nın bir ben
zeriydi. 

Bulgaristan'daki türbelerden biri olan 
Şehabeddin Paşa Türbesi Filibe'de cami 
yanındadır. Altı köşeli bir planı olan bu 
yapının mimari bakımından bir özelliği 
yoktur. Karlıova'da Ali Bey'in türbesi ola
rak tanınan yapı ise bugün sadece se
kiz köşeli bir temelden ibarettir. Erken 
Osmanlı devrine işaret eden ve Saruca 
Paşa 'ya ait olduğu söylenen tuğladan , 

dört ayak, dört kemer üzerine kubbe
den ibaret bir açık türbe Kızanlık'ta Tül
be (türbe) denilen tepede bulunmakta
dır. Bitişiğinde ise milartan önce IV. yüz
yıl sonu veya lll. yüzyıl başlarına ait içi 
freskolarla süslü meşhur Trak mezarı
nın varlığı dikkat çekicidir. Harmanlı'da 
da XVI. veya en geç XVII. yüzyıl karak
terinde kesme taştan güzel bir türbe 
yakın yıllara kadar duruyordu. Bulgaris
tan' daki Türk hatıraları arasında bazı 

türbe ve mezarlar da önemlidir. Fakat 
yıllardır yok edilmeye çalışılan bu tarih 
belgelerinden geriye nelerin kaldığı bi
linmemektedir. Ancak Osmanlı devrinin 
bazı tarihi kişilerinin bugünkü Bulgar 
topraklarında yartıkları kaynaklardan öğ
renilmektedir. Yukarıda Sadrazam Tev
fik Paşa'nın babası İsmail Hakkı Paşa'
nın Yanbolu'daki, Çelebizade Hasan Pa
şa'nın Şumnu'daki mezarlarından bah
sedilmişti. Fakat gurbette kalan bu ölü
ler ve türbeler içinde en hazin olanların
dan biri de son dönem Osmanlı denizci
lik tarihinde unutulmaz bir ad bırakarak 
1790'da Şumnu'da vefat eden Cezayirli 
Gazi Hasan Paşa'nın oradaki mezarıdır. 
Bugün bu kabrin ne olduğu bilinmemek
tedir. Türk mezarlıklarından sökülüp de
polanan veya müzelere toplanan mezar 
taşları arasında kitabeleri ve ait olduk
ları kişiler bakımından ilgi çekici olanlar 
vardır. Ayrıca 1966' daki ziyaretimizde 
Şıpka'dan Kızanlık'a giden yolun sonun
da, bu şehre S km. kala, basit bir kır çeş
mesinin yanında küçük bir mezarlığın 
hazin bir hatıra olarak nasılsa kalmış ol
duğunu görebilmiştik . 

Osmanlı devri, Bulgaristan'ın akarsu
ları üstünde çevrenin gelişmesine yar-
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dırncı olan birçok güzel köprü bırakmış

tır. Bunlardan bir tanesi doğuda Filibe'
ye yaklaşırken yeni köprünün üstünden 
bakıldığında solda görülebilir. Türkiye 
sınırı yakınındaki Cisr-i Mustafa Paşa 
kasabasında (Svilengrad) XVI. yüzyıl baş
larında Çoban Mustafa Paşa'nın eseri 
olan güzel köprü ise klasik devir Türk 
köprülerinin değerli örneklerindendir ve 
tezkirelere göre Sinan' ın eserlerinden 
olması mümkündür. Harmanlı'da pek 
çok hayır binası yaptırmış olan Sadra
zam Siyavuş Paşa'nın yine oradaki köp
rüsünün 993 ( 1 585) tarihli manzum ki
tabesi, XVI. yüzyılın tanınmış şa iri ve Mi
mar Sinan'ın dostu Sai Mustafa Çelebi'
nindir. Ancak köprünün Sinan' ın eseri 
olduğuna dair tezkirelerde bir kayıt yok
tur. Kızanlık Müzesi'nde 1220 (1805-1806) 
tarihl i bir köprü kitabesi vardır. Hacı 

Mahmud Ağa'nın hayır eseri olan bu 
köprünün nerede olduğunu öğreneme
dik. Mimari bakımdan çok gösterişli bir 
köprü de Köstendil yakınında Struma 
üzerindedir. Fatih Sultan Mehmed devri 
vezirlerinden İshak Paşa'nın hayır eseri 
olduğu bir başındaki 876 ( 1471-72) ta
rihli kitabesinden öğrenilen bu köprüye 
bir efsane uydurularak "Kadın Köprü
sü" denilmiştir. Ortada yüksek bir sivri 
kemeri, yanlarda basık küçük kemerleri 
olan bu köprü zarif bir estetiğe sahip
tir. Esası eski olan Gabrovo Köprüsü'nün 
ise XIX. yüzyıl içinde tamir edildiği 1271 
( 1854 -55) tarihli kitabesinden anlaşıl

maktadır. Ancak bu kitabenin bir özelli
ği hem Türk hem de Bulgar dillerinde 
yazılmış olmasıdır. 1175 ( 1761 -62) tari
hinde gümrük emini Hacı Mehmed Ağa'
nın Lom ırmağı üzerinde yaptırdığı köp-

. rünün kitabesi Rusçuk'ta müzede bu
lunmaktadır. 

Suya büyük değer veren Türkler. ge
rek yerleşme yerleri içinde gerekse yol
lar üzerinde birçok çeşme yapmışlardı. 
Çoğu yıktırılan bu çeşmelerden kalanla
rın da genellikle kitabeleri sökülüp mü
zelere taşınmıştır. Değişik mimarili, üs
tü saçaklı kitabesiz bir meydan çeşmesi 
Samokov'da görülebilir. "Go!jama çeşme" 
olarak adlandırılan bu çeşmenin cephe
sinde mermerden yontulma bir zincirle 
bir kilidi n varlığı ilgi çekicidir. Kızan lık'
ta ki caminin duvarına bitişik 1259 ( 1843) 
tarihli bir mermer çeşme vardır. Sultan 
ll. Mahmud'un Varna'da bulunan kırk al ~ 
tı mısralık uzun· kitabeli 1250 (1834-35) 
tarihli çeşmesi yıktırılmış, kitabesi mü
zeye konmuştur. Siyavuş Paşa ile bir Bul-
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gar kızına dair bir efsanesi olan, hatta 
manzum bir hikaye olarak da işlenen 

Harmanlı dolaylarındaki Akbaldır Çeş

mesi'nin 1966'larda tamir edilip koru
nacağı söyleniyordu. Hatta bu kervan 
yolu çeşmesinin üstü örtülü bir bina 
şekline sokulması için yapılan projenin 
resmi bir Bulgar gazetesinde de yayım
lanmıştı. 

Türk devrinde Bulgaristan'ın belli başlı 
şehirlerinde saat kuleleri de yapılmıştır. 
Bunlardan biri Şumnu'da duruyordu. Bir 
başkası Filibe'ye hakim tepede idi. Surn
nu Saat Kulesi 1153'te (1740) vakıf ola
rak yapılmıştı. Filibe Saat Kulesi ise 1227 
(1812) tarihli olup bunun bir tamir yazı
sı olduğu iddia edilmektedir. Türk as
keri mimarisinin örnekleri olan bazı ka
lelerle Vidin, Belgrad istihkamları bu 
maddenin çerçevesi dışında kaldığı gibi 
hamamlardan bahsetmek de mümkün 
değildir. Bu konuda yalnız şunu belirte
lim ki yakın tarihlere kadar eski bir Türk 
hamarnı Filibe'de çalışıyordu. Misivri'de 
ise küçük bir hamamın kahvehane ya
pılmak üzere 1966'larda tamir edildiği
ni görmüştük. 

Çeşitli yabancı yayınlarda da Bulgaris
tan' ın Türk eserlerine dair notların, bil
gilerin hatta resimlerin bulunabileceğine 
işaret etmek gerekir. Bulgar araştırmacı 
ve yazarlarından St. N. Şişkof (Chichcof). 

Filibe hakkında 1926'da basılan kitabın
da o tarihlerde bu şehirde on altı kilise
ye karşılık hala on dört cami bulundu
ğunu bildiriyordu. Yine Bulgar sanat ta
rihçisi P. Müatev 1959 ·da basılan ma
kalesinde Tırnova'da ewelce kırk cami 
ve mescid varken şimdi sadece bir mes
cid bulunduğunu itiraf eder. 

Burada belirtilen ve gerçekten sanat 
ve tarih değerine sahip Türk eserleri, 
1966'da bizzat tarafımızdan görülen ve 
pek azı da bazı yayınlardan derlenen-
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lerdir. Bugün bunların ne durumda ol
dukları bilinmemektedir. Fakat çoğu

nun kaybolduğu veya kaybolmaya mah
kum edildiği bir gerçektir. Kalanlar bile 
tarih boyunca devamlı bir imarın, o yer
leri benimseyerek yerleşmenin ve orada 
kalma direnişinin maddi delilleridir. An
cak belirtilmesi gereken bir nokta var
dır ki o da Bulgar topraklarını terketti
ğimizden bu yana orada bıraktığımız ta
rih ve sanat yadigarlarının hiç değilse 
bir arşivini kurmaya çalışmış olmayışı
mızdır. Halbuki yukarıda verilen bilgi
lerden Bulgaristan'ın diğer ülkelere na
zaran Türk mimarisi bakımından daha 
zengin ve değerli eseriere sahip olduğu 
açık şekilde anlaşılmaktadır. 
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