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ele ge çir di. Kral Mi lu tin ve Va lo is Kon-

tu Char les ara sın da 1303’te im za la nan 

antlaş ma da “con tra de de De ber” iba re si 

yer al mak ta dır, bu na gö re Deb re 1395’te 

Os man lı lar ta ra fın dan fet he di lin ce ye ka-

dar Sırp yö ne ti mi al tın da kal dı. 1444-1468 

yıl la rın da Deb re yö re si İs ken der Bey yö ne-

ti min de ki Ar na vut lar’la Os man lı lar ara sın-

da ki sa vaş lar dan et ki len di. Yö re Ha zi ran 

1444 – Ey lül 1466 ta rih le ri ara sın da Os-

man lı lar’ın ge çi ci de ol sa ye nil gi ye uğ ra-

dık la rı aman sız sa vaş la ra sah ne ol du.

El de ki en es ki ta rih li (859/1455) Os man lı 

tah ri ri ne gö re Deb re vilâye ti on be şi çok 

kü çük on ye di köy den mey da na ge li yor du. 

Bun lar dan sa de ce Ko ca cık ve Ra hov nik’in 

nü fu su el li hâne den faz lay dı. Bu on ye di 

kö yün ya nı sı ra met ruk olan on iki kö yün 

da ha var lı ğın dan bah se di lir. Ba rış için de 

ge çen da ha son ra ki yıl lar da Deb re ve çev-

re si hız la to par lan dı. 871 (1467) yı lı tahri-

ri ne gö re Vilâyet-i Yu ka rı Deb re’de yer 

alan Ra hov nik kö yün de kayıt lar da mev cut 

Slav isim le ri ne ba kı lır sa hep si hı ris ti yan 

ai le ler den olu şan el li al tı hâne bu lun mak-

tay dı (BA, MAD, nr. 508). 925 (1519) yı lı na 

ge lin di ğin de ise Ra hov nik ka yıt lar da bir 

ka sa ba şek lin de anı lır. 936 (1530) yı lın da 

170 hı ris ti yan, el li se kiz müs lü man hâne-

siy le bir cu ma ca mi si var dı ve % 24’ü müs-

lü man yak la şık 1200 nü fus lu bir şe hir du-

ru mun day dı. Sa vaş sız ge çen XVI. yüz yı lın 

iler le yen dö nem le rin de şe hir nü fu su ya rı sı 

müs lü man olan 312 hâne ye ulaş tı (TK, TD, 
nr. 25). Bu dö nem de köy ler de İslâmi yet’in 

ya yı lı şı hız lan dı. XVII ve XVI II. yüz yıl lar da 

ise müs lü man nü fu su da ha da ar ta rak 

top lam nü fu sun dört te üçü nü mey da na 

ge ti ri yor du.

1530’da Deb re ka za sın da sa de ce bir 

ka le ve bir gar ni zon var dı. Bu ra sı için de 

diz dar, ket hüdâ ve ima mın bu lun du ğu 

otuz bir ki şi den olu şan bir bir li ğin yer al-

dı ğı Ko ca cık Ka le si’ydi. 1583’te ka le nin 

he men dı şın da ku ru lan yer le şim ye ri ne 

on bir ai le den te şek kül eden Türk yer-

le şim ci ler gel di. Da ha son ra Ko ca cık ge-

niş le di ve bir Türk yer le şi mi ha li ni al dı. 

Deb re’nin çevre sin de mev cut al tı köy de 

ya şa yan Türk ler de bu ra ya ge le cek ler di. 

XVI. yüz yıl da böl ge nin mer ke zi ko nu mun-

da ki Ra hov nik is mi za man la ter ke dil di ve 

şe hir da ha çok De bar di ye anıl ma ya baş-

lan dı. Fâtih Sul tan Meh med’in 858’de 

(1454) bu ra da bir ca mi ve bir ha mam 

in şa et tir di ği ri va yet edi lir. İkin ci bir ha-

mam ise Mus ta fa Pa şa ta ra fın dan bü-

yük ih ti mal le XVI. yüz yıl da yap tı rıl mış tır. 

Hünkâr Ca mii’nin et ra fın da ay nı isim le 
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Makedonya’da tarihî bir þehir.˜ ™

Ma ke don ya’nın Ar na vut luk sı nı rı na çok 

ya kın (6 km.) bir ke si min de Ma nas tır’ın 

(Bi to la) 90 km. ku zey ba tı sın da, Ra di ka 

neh ri nin Ka ra Drin’e ka vuş tu ğu bir mev-

ki de et ra fı dağ lar la çev ril miş ol duk ça ge-

niş, ve rim li bir ova da yer alır. Slav halk la rı 

ta ra fın dan De bar, Ar na vut lar ta ra fın dan 

Dibër ola rak anı lır. XVI. yüz yıl da mü te va zi 

bir hı ris ti yan kö yü iken XIX. yüz yıl da ge li-

şe rek önem li bir İslâm şeh ri ne dö nüş müş-

tür. Esa sen Deb re şeh rin adın dan baş ka 

ge niş bir böl ge nin de is mi olup do ğu su na 

Deb re-i Bâlâ, ba tı sı na Deb re-i Zîr de nil-

miş tir. Deb re’den ilk de fa milâttan ön ce 

V. yüz yıl da He ro dot bah se der. I. yüz yıl da 

Stra bo, Do ber’i bir İllir ya lı ka bi le di ye kay-

de der. II. yüz yı lın or ta la rın da Bat lam yus, 

ha ri ta sın da bu ra yı De bo rus adıy la işaret-

le miş tir. Deb re VI. yüz yıl da Slav lar’ın, ar-

dın dan Bi zans İm pa ra tor lu ğu’na bağlı I. 

Bul gar İm pa ra tor lu ğu’nun ida re si ne gir di. 

Bul gar İm pa ra tor lu ğu’nun Bi zans İm pa ra-

to ru II. Ba si le io ta ra fın dan 1018’de yı kıl-

ma sı üze ri ne bu yö re Ma nas tır eyaleti nin 

bir par ça sı ol du. Deb re ve çev re si 1107’de 

Ta ran to Pren si Boe mon do’nun ön der li-

ğin de ki Nor man or du su ta ra fın dan yer le 

bir edil di.

1107 yı lın dan son ra Deb re, gü nü müz-

de Ar na vut luk sı nır la rı içe ri sin de bu lu nan 

Peş ko pi ile (Pesh ke pi je) bir lik te pis ko pos-

luk mer ke zi ha li ne gel di. 1204’te Bi zans 

İm pa ra tor lu ğu’nun Haç lı lar ta ra fın dan 

par ça lan ma sıy la bir lik te Epi rus Des pot-

lu ğu, II. Bul gar İm pa ra tor lu ğu, Bi zans ve 

Sır bis tan ara sın da sü rek li ge ri lim ko nu su 

ol du. 1283’te Sırp Kra lı Mi lu tin Deb re’yi 

im za la rın dan bu du rum tes bit edil mek-

te dir (El Sa nat la rı, sy. 9 [İstanbul 2010], 
s. 56-57). Bu şe kil de iki sa natkâr ta ra-

fın dan ha zır la nan eser ler iki ay rı im za 

ko nu la rak be lir til miş tir (“Zeh he behû 
Rik kat ve Res se mehû Fey zul lah” gi bi). 
Da yı gil’in ça lış ma la rın dan ta ri hi bel li ol-

ma yan bir çeş me alın lı ğı en der gö rü len 

bir de sen dir. 60 x 45 cm. eba dın da olup 

ne re si için ha zır lan dı ğı ve bu gün ne re de 

bu lun du ğu bi lin me yen bu de sen da ha 

son ra Rik kat Kunt ta ra fın dan renk len di-

ril miş tir ve Kü tah ya’da pi şi ril miş ol du ğu 

tah min edil mek te dir. Kü çük bir renk li 

fo toğ ra fın dan fay da la nı la rak çi zi len de-

sen, ser best ve si met ri li kom po zis yon-

la rın bir ara da son de re ce sa natkâra ne 

uy gu lan dı ğı nı gös ter mek te dir. Bu ra da 

bit ki sel çı kış lı mo tif ler, iki sîmurg ve or-

ta sın da mus lu ğun ye ri olan rûmîli de-

sen mev cut tur (a.g.e., sy. 9 [2010], s. 
53). De sen le ri nin or tak özel li ği, de tay-

lı iri mo tif ler ve siv ri uç lu yay şek lin de 

yap rak lar kul la nı la rak yo ğun bi çim de 

çi zil miş ol ma sı dır. Fey zul lah Da yı gil ta-

ra fın dan çi zi len bir yu var lak çi ni ta bak 

de se ni ni Rik kat Kunt renk len dir miş tir. 

Bu ta bak da ha son ra Kü tah ya’ya gön-

de ri le rek çi ni fab ri ka sın da pi şi ril miş tir 

(Der man, a.g.e., sy. 9 [2010], s. 52). Da yı-

gil ge rek tez hip ge rek se çini de sen le rin-

de, fark lı mo tif le ri de ği şik tarz lar da kul-

la na rak bir bi ri ne ben ze me yen de sen ler 

ha zır la ma yı ba şar mış bir sa natkârdır. 

Onun ka le min den çı kan bir çok çi ni ve 

tez hip de se ni, iğ nelen miş ve ya iş len me-

miş ka lıp lar ha lin de ve fa tın dan son ra 

ar ka da şı Meh met Emin Ba rın’a in ti kal 

et miş olup ha len bu ko leksi yon da mu-

ha fa za edil mek te dir.

Deseni Hüseyin Feyzullah Dayıgil’e ait çini tabak
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ayak ka bı cı lar, ka zan cı lar ve ah şap us ta-

la rı hı ris ti yan Ma ke don lar’ın elin de kal dı.

Kåmûsü’l-a‘lâm’a gö re 1891’de “Dib-

ra” Ar na vut luk’un en önem li şe hirlerinden 

bi ri ve ay nı adı ta şı yan bir san ca ğın mer-

ke zi dir. Bu ra da yak la şık 20.000 nüfu s 

mev cut tur ve do kuz ca mi, on medrese, 

bir rüş di ye, on bir mek tep, bir ki li se, üç 

hı ris ti yan oku lu, için de 420 dükkân olan 

bir çar şı, do kuz han, iki ha mam, bir sa-

at ku le si ve bir kış la var dır. Nü fu sun ta-

mamı nın -abar tı lı bi çim de- müs lü man 

Ar na vut lar’dan oluş tu ğu kay de dil miş tir. 

Ay rı ca Dib ra san ca ğı nın üç te iki sin de 111 

müs lü man kö yü bu lun du ğu, hal kın te mel 

ge çim kay na ğı nın ta rım, hay van cı lık ve el 

sa nat la rı na da yan dı ğı, İs tan bul’a ve baş-

ka şe hir le re mev sim lik iş çi ola rak gi den le-

rin bu ra lar da fı rın cı lık ve ya mu hal le bi ci lik 

yap tık la rı ifa de edil miş tir (II, 2117-2118).

Bu dö nem de Deb re san ca ğı dört ka-

za dan mey da na ge li yor du: Deb re-i Bâlâ, 

Deb re-i Zîr, Re ka lar (Gor na ve Dol na 
Re ka) ve Mat. Va sil K�n¸ov, Deb re şeh-

ri da hil ol mak üze re san cak ta % 72,4’ü 

müs lü man olan 50.680 ki şi lik bir nü fus-

tan bah set mek te dir. Müs lü man nü fu sun 

% 63’ünü Ar na vut lar, % 27’si ni Po mak lar 

ve % 10’unu Türk ler teş kil et mek te dir. 

Türk ler ço ğun luk la Bre sa ni, Gor no Elev ci, 

Debre’nin 1518-1519’daki nüfus ve statüsünü gösteren 

belge  (BA, TD, nr. 167, s. 416)

mey da na ge len özel bir bir lik le yö net-

ti. Ar na vut lar’ın Tan zi mat re form la rı na 

kar şı di re niş le rin de rol oy na dı; bu yüz-

den gö re vin den az le dil di ve sür gün de öl-

dü. 1844’te, Os man lı yö ne ti mi nin ıs la hat 

po li ti ka la rı ve özel lik le Ar na vut top rak-

la rı dı şın da da sa vaş mak üze re as ke re 

alım la rın baş la ma sın dan do la yı bü yük 

bir is yan baş gös ter di. Ta kip eden yet-

miş yıl da di ğer zen gin Ar na vut lord la rı-

nın nü fu zu al tın da Deb re da ha hız lı bir 

şe kil de ge liş ti. 1900’de Bul gar ilim ada mı 

ve sey yah Va sil K�n¸ov şe hir de 10.500’ü 

müs lü man Ar na vut lar’ dan, 4500’ü hı ris ti-

yan Bul gar lar’dan ve ge ri ka lan 500’ü ise 

müs lü man Çin ge ne ler’den ol mak üze re 

top lam 15.500 ki şi lik bir nü fus ya şa dı ğı nı 

kay de der. Bu na gö re müs lü man nü fu-

sun top lam nü fu sa ora nı % 71’ dir. XIX. 

yüz yıl da Deb re ol duk ça ye te nek li “zug ra-

fi”le riy le ün ka zan dı. Bun lar sa de ce bü yük 

ye ni ki li se ler in şa et mek le kal ma dı, ay nı 

za man da sa nat de ğe ri ol duk ça yük sek 

ah şap “iko nos taz” oy ma la rı ve renk li iko-

na lar yap tı. “Deb re eko lü” bü yük şöh ret 

ka zan dı ve eser le ri bü tün Bal kan lar’da 

re vaç gör dü. Türk yö ne ti mi nin so nu-

na ka dar, hat ta kıs men son ra sın da da 

tü fek za na atkârla rı lon ca sı ço ğun luk la 

müs lü man la rın elin dey di. Di ğer sa nat-

lar, al tın us ta la rı, ter zi ler, taş us ta la rı, 

anı lan bir ma hal le oluş tu. Ar dın dan Bay-

ram Bey, Deb re’nin ikin ci ca mi si ni in şa 

et tir di. Çar şı bu iki uç ara sın da ge liş ti. 

Deb re is mi ay nı za man da böl ge le rin is mi 

ola rak da söy len me ye de vam et ti (Yu ka rı 
ve Aşa ğı Deb re).

XVI II ve XIX. yüz yıl lar da Deb re hız la bir 

ti ca ret ve za na at mer ke zi ha li ne gel di. 

1093 (1682) yı lı na ait bir ciz ye mu ha se be 

def te ri ne gö re (BA, KK, nr. 3528) “nefs-i 

Deb re”de 744 hâne den ciz ye alın mak tay-

dı. Bu ise şeh rin hı ris ti yan nü fu su nun da 

art mak ta ol du ğu nun gös ter ge si dir. Ay-

nı dö ne me ait müs lü man nü fu sun ora-

nı nı be lir ten bir bel ge ye he nüz ula şı la-

ma mış tır. Fran ço is Po uque vil le, 1807’de 

şe hir de 900 hâne bu lun du ğun dan bah-

se der. Avus tur ya kon so lo su Ge or ge von 

Hahn, 1864’te gör dü ğü Deb re’nin Or to-

doks pisko po sun dan ve ye rel ida re ci İl-

yas Ağa’dan al dı ğı bil gi le re gö re 1863’te 

9000 ve ya 10.000 nü fu su ba rın dı ran 2000 

hâne si var dı. Bun lar dan sa de ce 170’i hı ris-

ti yan Bul gar lar’a ait olup ge ri ka la nı (% 91) 
müs lü man Ar na vut lar’ın ev le ri dir. Ge orge 

von Hahn ay nı za man da Deb re’nin bü yük 

çar şı sı nı an la tır ve özel lik le silâh ya pım 

usta larından söz eder.

Deb re’nin son de re be yi olan İs hak Pa-

şa, şeh ri ve şeh rin için de yer al dı ğı yö re yi 

1835 yı lı na ka dar iyi silâhlı 400 sü va ri den 

Debre’den bir görünüş
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Türkiye Cumhuriyeti’nin
dokuzuncu cumhurbaþkaný.˜ ™

1 Ka sım 1924’te Is par ta’da İslâmköy’de 

doğ du. İl ko kul öğ ret me ni ken di si ne Gün-

doğ du is mi ni de ver di ğin den ço cuk lu ğun-

da Do lak sı zoğ lu Sü ley man Sa mi Gün doğ du 

ola rak bi li nir di. Ba ba sı Yah ya Bey, an ne si 

Üm mü han Ha nım’dır. Yah ya Bey, I. Dün ya 

Sa va şı ile İs tik lâl Har bi’ ne ka tıl mış, da ha 

son ra muh tar lık ve be le di ye baş kan lı ğı 

yap mış tır. Ta rım ve hay van cı lık la uğ ra-

şan or ta hal li bir ai le den ge len Sü ley man 

Sami din dar bir ai le or ta mında bü yü dü. 

Ço cuk lu ğun da Sa id Nur si’nin ta le be le-

rin den kendi köy lü sü olan Hâfız Ali’ den 

Kur’an der si al dı. İl ko ku lu kö yün de, or-

taoku lu Ispar ta’ da oku du. Li se yi Muğ la 

ve Af yon’da pa ra sız ya tı lı ola rak tamam-

la dı. İs tan bul Mü hen dis Mek tebi’ni de 

parası z ya tı lı ka zan dı. Öğ re ni mi ne Ma-

ki ne Bö lü mü’nde baş la dı ve ertesi yıl 

İnşa at Bölü mü’ne geç ti. 1949’da in şa at 

yük sek mü hen di si ola rak me zun ol du. 12 

Ara lık 1948’ de da yı sı Me sut Şe ner’in kızı 

Nazmi ye Ha nım’la ev len di. Mezuniyetini n 

ardın dan kı sa bir sü re İs tanbul Su lar 

İdaresi’nde, daha son ra Elek trik İş le ri 

Etüt İda re si’nde ça lış tı. Su la ma ve elekt-

rik ko nu la rın da araş tır ma yap mak üze re 

ka zan dı ğı burs la Ame ri ka Bir le şik Dev let-

le ri’ne git ti. Dö nü şün de Dev let Su İş le ri 

nü fu su 7600’e ka dar düş tü. II. Dün ya Sa-

va şı sı ra sın da Deb re ön ce İtal yan or du su 

(Nisan 1941 – Ey lül 1943) ve İtal yan lar’ın 

ge ri çe kil me siy le Al man or du sun ca iş gal 

edil di. Ağus tos 1944’te ağır bir ça tış ma-

nın ar dın dan Ar na vut lar Al man lar’ı ge ri 

püs kürt tü. Sa vaş tan son ra Ar na vut luk 

ve Yu gos lav ya ko mü nist yö ne ti mi al tın da 

iken Deb re ve yö re si Yu gos lav yö ne ti mi ne 

tes lim edil di. 1948’de şeh rin nü fu su bu 

de fa 4698’e in di. Ko mü nist ve ar dın dan 

sos ya list Yu gos lav ya ida re sin de Deb re 

ye ni den to par lan dı, 1990’lı yıl lar da Os-

man lı ida re si al tın da bu lun du ğu son dö-

nem ler de ki bü yük lü ğü ne tek rar ka vuş tu. 

Ay nı za man da şe hir kıs men mo dern leş ti 

ve bir ta kım sa na yi fa ali yet le ri baş la dı. 

2002 yı lı sa yı mı na gö re Deb re’nin nü fu-

su 14.561 olup bu nun % 84’ünü Ar na vut-

ça ve Türk çe ko nu şan müs lü man lar, ge ri 

ka lan nü fu sun önem li bir kıs mı nı Ma ke-

don lar ve Çin ge ne ler (her iki si % 6) oluş-

tur mak ta dır. Deb re hiç bir za man âbi devî 

Os man lı ya pı la rı na sa hip ol ma mış tır. En 

önem li ca mi si, ha len ayak ta olan Hünkâr 

Ca mii’nin, Fâtih Sul tan Meh med ta ra fın-

dan 858’de (1454) yap tı rıl dı ğı, an cak XIX. 

yüz yıl da as lı na uy gun bi çim de ye ni den 

in şa edil di ği kay de dil mek te dir. Bir di ğer 

es ki ca mi ise Bay ram Bey Ca mii’dir. Şe-

hir de XIX. yüz yıl dan kal ma bir sa at ku le si 

de yer al mak ta dır.
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şa mak tay dı. 1892’de Deb re san ca ğın da 

kırk do kuz ca mi ve mes cid, kırk üç mek-

tep, bir rüş di ye, ye di med re se, otuz dört 

tek ke, 425 dükkân, yir mi ye di han, iki ha-

mam ve 368 su de ğir me ni nin bulun du ğu 

be lir til mek te dir. Böl ge de ki dinî ha ya ta 

da ir doğ ru dan bir kay da rast lan ma mak-

ta dır. Hal ve tiy ye’nin Ra mazâniy ye şu be-

sin den Hayâtiy ye ko lu na men sup pek çok 

der viş ol du ğu, bu nun ya nı sı ra Bek taşî ve 

Rifâîler’in de bu lun du ğu tah min edi le bi lir. 

Ay nı se ne içe ri sin de Şem sed din Sâ mi Bey 

ve Spi ri don Gop¸evi— bir bi rin den ba ğım sız 

ola rak o yıl lar da Deb re’de 12.000 ki şi lik bir 

nü fu sun ya şa dı ğı nı yaz mış tı. K�n¸ov’un 

1900 yı lı na ait ay rın tı lı lis te le ri, Deb re 

şeh ri ve Deb re ka za sı na bağ lı kırk bir kö-

yün 1912 son ra sın da çi zi len sı nır la rı için-

de ka lan (bu gün Ma ke don ya’da yer alan 
es ki Deb re ka za sı) 31.373 nü fu sun var-

lı ğı nı gös ter mek te dir. Bun la rın 12.525’i 

Ar na vut ça ko nu şan müs lü man lar, 3380’i 

Türk ler ve 2662’si Bul gar ca / Ma ke don-

ca ko nu şan müs lü man lar dan (Po mak lar) 
mey da na ge li yor du. Hı ris ti yan nü fu su 

12.306’ya yük sel miş ti. 500 müs lü man 

Çin ge ne da hil böl ge nü fu su nun % 61’inin 

müs lü man, % 39’unun ise hı ris ti yan ol du-

ğu gö rül mek te dir.

İki Bal kan sa va şı ve I. Dün ya Sa va şı 

Deb re için yı kı cı ol du. Bin ler ce müs lü man 

öl dü rül dü, şe hir den kaç tı ve ya sa vaşların 

ar dın dan Tür ki ye’ye göç et ti. Şeh rin ve 

es ki ka za nın do ğu kıs mı önce Sırp Krallı-

ğı’na, ar dın dan Yu gos lav ya’ya geç ti. Ka-

za nın ba tı kıs mı, alt mış se kiz köy den 

oluşan Go lo Brdo ve Mat böl ge le ri ye ni 

ku ru lan ba ğım sız Ar na vut luk’a da hil edil-

di. 1913’te Sırp yö ne ti mi ne kar şı ger çek-

leş ti ri len Oh ri-Deb re is ya nı ye rel hal kın 

cid di mem nu ni yet siz li ği nin bir gös ter ge-

si dir, fa kat is yan so nuç suz kal dı. 1921 yı-

lın da Sırp ka yıt la rı na gö re Deb re şeh ri nin 

XX. yüzyıl

başlarında

Debre’yi

gösteren

bir fotoğraf




