
505

HACIOÐLUPAZARCIÐI

di ren me yi her na sıl sa ba şa ra bil miş kü çük 

top lu luk la rın ya şa dı ğı köy ler kal mış tır. Bu-

gün kü şeh rin ya kın la rın da ki Odart si kö yü 

ya pı lan ka zı la ra gö re böy le bir yer leş me 

ye ri du ru mun day dı.

Ha cı oğ lu pa zar cı ğı’nın or ta ya çı kı şıyla 

il gi li Fe lix Ka nitz ta ra fın dan 1879’da der-

le nen ye rel ef sa ne le re gö re bu ra sı ilk evi 

in şa eden sey yar tâcir Ha cı oğ lu Bak kal ta-

ra fın dan 300 yıl ön ce ku rul muş tu. Ancak 

Os man lı tah rir ka yıt la rı bu ra nın kuru luş 

ta ri hiy le il gi li sağ lam ve ri ler sunar. Silistre 

san ca ğı na ait gü nü mü ze ula şan en es ki 

ka yıt lar, 924’te (1518) ya pı lan tah ri re da-

ya lı ola rak 1530’da dü zen le nen muha se be 

def te rin de olup ka sa ba hak kın da ki ilk bil-

gi le ri ih ti va eder (BA, TD, nr. 370, s. 418-
433). Bu ra da Var na ka za sı na bağ lı Ha cı oğ-

lu adı nı ta şı yan bir kö ye rast lanır (s. 426). 
Bu köy o dö nem de on dört hâne lik (yak la-
şık alt mış yet miş ki şi) kü çük bir yer le şim 

bi ri miy di ve hâne re is le ri nin do kuzu ye rel 

as kerî bir li ğin ye dek as ker le riy di. Var na ka-

za sı o de vir de, XVI. yüz yı lın ikin ci ya rı sın da 

Ha cı oğ lu’nun kü çük bir pa zar mer ke zi ne 

(pa zar cık) dö nüş tü ğü dö ne me gö re da ha 

ge niş sı nır la ra sa hip ti. 1518’de Var na ka-

za sı 1820 müs lü man, 651 hı ris ti yan hâne-

sin den mü te şek kil di ve hı ris ti yan lar ge nel-

lik le kı yı şe ri din de ya şı yor du. Bu ra kam la ra 

gö re Var na ka za sı nın % 74’ü müs lü man dı 

(as kerî gü cü, si pa hi le ri ve Var na Ka le si’nin müs-

tah fızla rı ha riç). 1518-1550 yıl la rı ara sın da 

Var na ka za sın da ki Ha cı oğ lu kö yü gi de rek 

bir ka sa ba du ru mu na gel di. Bun dan ilk 

bah se den ki şi 1557 yı lın da Po lon ya lı sey-

yah Ot wi nows ki’dir. İs tan bul’a gi der ken 

uğ ra dı ğı bu kü çük ka sa ba hak kın da gün-

lü ğü ne “4 Ağus tos’ta Pa zar cık ad lı kü çük 

ka sa ba ya var dık” şek lin de not düş müş tür. 

Ek sik kı sım la rı olan, 977 (1569-70) ta rih li 

bir baş ka tah rir ise bu kü çük ka sa ba nın 

bir mez raa / köy den ci var böl ge ler için bir 

pa zar fonk si yo nu na ve ca mi le re sa hip kü-

çük bir şeh re dö nüş tü ğü nü do lay lı bi çim de 
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Dobruca bölgesinin merkezi

Dobriç’in eski adý.˜ ™

Kay nak lar da adı Ha cı oğ lu Pa zar cık, Ha-

cı oğ lu Pa za rı, Pa zar cık şek lin de de ge çer. 

Bu gün Dob riç adıy la bi lin mek te olup XVI. 

yüz yıl da Dob ru ca’nın iç ke si min de bir Os-

man lı ka sa ba sı ola rak de niz den 260 m. 

yük sek lik te ku rul muş, ca mi le ri, med re-

se le ri ve tek ke le riy le ne re dey se ta ma men 

bir Türk-İslâm mer ke zi ha lin de ge liş me 

gös ter miş tir. Ro man ya’nın Kös ten ce Li-

ma nı’nı Bul ga ris tan’ın Var na Li ma nı’na 

bağ la yan ka ra ve de mir yo lu üze rin de bu-

lun ma sı öne mi ni art tı rır. 1970’lerde ya pı-

lan ar ke olo jik ka zı larda geç antik tabaka 

ile  XVI. asır da şehre yerleşenlerin izleri 

arasında tamamen boş bir alanın bulun-

ması şehirde 600-1500 yılları arasında 

yerleşim bulunmadığını ortaya koydu. 

Burada yerleşim ilk olarak XVI. yüzyılda 

yörüklerle başladı. Bu du rum böl ge nin en 

es ki Os man lı tah rir ka yıt la rıy la da te yit 

edil mek te dir. 1444’te ki Haç lı iş ga lin den ve 

1462’de ki Ef lak Voy vo da sı Vlad Te peş’in 

kan lı sal dı rı sı nın ar dın dan Dob ru ca’nın 

ku rak ve ne re dey se su suz iç kı sım la rı bo-

şal mış, ge ri ye sa de ce Tu na neh ri kı yı la rı 

ile Ka ra de niz sa hil le ri bo yun ca uza nan, 

Kû yî hak kın da ya pı lan ça lış ma lar ara-

sın da şun lar sa yı la bi lir: Mu ham med Melâ 

Ab dül ke rîm, Hâcî Kâdirê Ko yî: Şâirê 

Ko na hê kî Nivê ye le Jiyânê Ne te vey 

Kurd (Ha cı Kå dir-i Kû yî: Kürt mil li yet çi li ği 
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di rê Ko yî dâ (Eş za man lık ve gi riş: Ha cı 
Kå dir-i Kû yî’ nin şii rin de za man fel se fe si 
üze ri ne eleş ti rel bir oku ma; Da huk 2005).
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ve dok san se kiz Er me ni er ke ğin var ol du-

ğu nu not et miş ti. Or to doks hı ris ti yan la rın 

(Rum lar) sa yı sı ise be lir til me miş ti. Yi ne bu 

ra po ra gö re ka sa ba da se kiz ca mi (hep si-
nin is mi ve ril miş), beş med re se, bir mes-

cid ve bir ha mam mev cut tu.

1290 (1873) ta rih li Tu na Vilâye ti Sal-

nâ me si’nde Ha cı oğ lu pa zar cı ğı bir ka sa ba 

(Ha cı oğ lu) ve 108 kü çük köy den olu şan 

bir ka za nın mer ke zi ola rak ta rif edi lir. Ka-

sa ba o za man lar 4383 müs lü man er ke ği 

için de ba rın dı ran 1750 müs lü man hâne-

si ne ve 980 er kek, 315 hı ris ti yan hâne si ne 

sa hip ti. Hâne esa sı na gö re sa yıl dı ğın da 

ka sa ba nü fu su nun % 85’i müs lü man-

dı. Hâne hal kı te me lin de ise bu oran % 

82’ye dü şü yor du, zi ra hı ris ti yan lar da ha 

ka la ba lık ai le le re sa hip ti. Tu na Vilâye ti 

Sal nâ me si’nin is ta tis tik kıs mı na gö re ise 

Ha cı oğ lupa zar cığı ka sa ba sın da 2011 ev, 

584 dükkân, yir mi ca mi, iki fab ri ka, yir mi 

dört hâne, dört med re se, on iki mek tep, 

iki ki li se (bir Or to doks, bir Er me ni), bir si na-

gog, yir mi dört han, on üç ta bakhâne, bir 

hü kü met ko na ğı, bir tel grafhâne ve bir 

sa at ku le si var dı. Ka za nın 108 kö yü nün 

sek se ni nin nü fu su ta ma men müs lü man 

iken yir mi al tı köy ka rı şık tı, iki köy de (do-
kuz hâne li Ka ra Kurt ve iki hâne li Sel man-
köy) sa de ce hı ris ti yan nü fus mev cut tu. 

108 köy den 105’i Türk çe ad ta şı yor du ve 

bu ad lar ço ğun luk la kö yün ku ru cu la rı na 

at fe di li yor, ba zan da tas virî yer isim le ri 

olu yor du. Köy ler hay li var lık lıy dı, bü yük 

ko yun sü rü le ri bu lu nu yor du. Yir mi dört 

hâne li Kar lı Bey kö yü hâne ba şı na 102 ko-

yu na sa hip ken on üç hâne li Şa hin li’de bu 

ra kam dok san do kuz du.

1872’de Fe lix Ka nitz, Dob ru ca’nın iç kı-

sım la rı nın do ğal mer ke zi ola rak ta rif et ti ği 

Ha cı oğ lu pa zar cı ğı’nın gü zel in şa edil miş 

cad de le riy le bir yıl dız gi bi par la dı ğı nı ya-

zar. Ka nitz ye rel has ta ha ne den özel lik le 

bah se der ve bu ra yı, ‘‘bü tün din ler den ve 

Ha cı oğ lu pa zar cı ğı’nı ‘‘ka sa ba-i ma‘mûr’’ 

di ye ta nım lar ve Baş ve zir Köp rü lüzâde 

Fâzıl Ah med Pa şa’nın ket hüdâsı İbrâhim 

Ağa’nın mu az zam eserin den tak dir le 

bah se der. İbrâhim Ağa, 50.000 al tın sik-

ke ye mal olan bir yer al tı sis te miy le iki 

sa at lik me sa fe den ka sa baya su ge tirt miş 

ve çeş me le re da ğıt mış tı. 1956’da Pe tar 

Mi ya tev, o ta rih te ki is mi Tol bu hin olan 

Ha cı oğ lupazar cı ğı’nda Ev li ya Çe le bi’nin 

bah set ti ği Ket hüdâ İbrâhim Ağa’nın çeş-

me lerin den bi ri nin kitâbe si ni bu lup ya-

yım la dı. 1075 (1664-65) ta rihli olan kitâbe 

İbrâhim Ağa’dan bir ha yır se ver ola rak söz 

eder. Ay nı zaman da bir ha mam ve özel lik-

le de Sul tan Çarşısı kadar devâsâ bir be-

des ten yaptı ran İbrâhim Ağa’nın eser le ri 

ka sa ba yı zenginleştirmiştir.

1165 (1752) ta rih li Mu fas sal Avârız 

Def te ri’nde (BA, KK, nr. 2846) ka sa ba da ki 

ma hal le sa yı sı yir mi bir ola rak zik re di lir. 

794 hâney le bu ra sı Dob ru ca’nın en bü yük 

mer kez le rin den bi ri dir. Nü fu sun müs-

lü man olan kıs mı bu dö nem de de hâlâ 

yük sek bir ora na sa hip tir. Bul gar lar ve 

Er me ni ler’den olu şan hı ris ti yan nü fus ise 

an cak on bir hâne den iba ret tir. Ka sa ba-

nın gi de rek zen gin leş me si üze ri ne Bul gar 

ve Er me ni tüc car grup la rı XVI II. yüz yı lın 

ikin ci ya rı sın dan iti ba ren ka sa ba ya yer leş-

me ye baş la dı ve bun la rı ya hu di ler iz le di. 

Bu grup lar ka sa ba ya yer leş me le rin den kı-

sa bir sü re son ra ken di ki li se ve si na gog-

la rı nı in şa et ti ler. Er me ni Ki li se si bu gün 

hâlâ ayak ta dır ve iş le vi ni sür dür mek te dir. 

Er me ni-Bul gar ta rih ya zı cı lı ğı (Mar gos, s. 
119) te mel siz de lil le re da ya na rak Ha cı oğ-

lu’nda ki Er me ni yer le şi mi nin çok er ken bir 

dö nem de (1659) baş la dı ğı nı id dia eder. 

Oy sa Er me ni ler’in Ha cı oğ lu’nda ki var lı ğına 

da ir ilk gü ve ni lir kay nak 1165 (1752) tarih-

li Mufassal Avârız Defteri’dir. Rus lar’ın 

Kı rım’ı 1783’te iş gal et me le ri nin ar dın-

dan Ha cı oğ lu ça lış kan bir halk olan Kı rım 

Tatar la rı’nın böl ge ye yer leş me siy le du-

rumu nu ko ru du.

1806-1812 Türk-Rus sa va şı sı ra sın da, 

Ge ne ral Ka mens ki ku man da sın da ki Rus 

or du su 1810’da Ha cı oğ lu ka sa ba sı nı yer le 

bir et ti ve müs lü man nü fu su kor kunç bir 

kat li ama tâbi tut tu. 1243 (1827-28) sa va şı 

es na sın da Ha cı oğ lu yi ne Rus lar ta ra fın dan 

iş gal edil di ve yı kı ma uğ ra dı. Ün lü şey hü-

lislâm ve şa ir Ârif Hik met Bey ta ra fın dan 

1840’ta İs tan bul’a gön de ri len ay rın tı lı bir 

ra por da da be lir til di ği gi bi iş gal den son-

ra yak la şık 100 ev ayak ta ka la bil miş ti. 

1840’ta ise ka sa ba da 750 müs lü man ve 

100 hı ris ti yan evi var dı. Ârif Hik met Bey 

ra por da ay rı ca, ka sa ba da 4104 müs lü man 

gös te rir. Söz ko nu su tah ri rin ba şın da yer 

alan Si lis tre san ca ğı ka nunnâme sin de Pa-

zar cık kö yü nün pa zar ver gi le ri ne ve yi ne 

Pa zar cık’ın pa zar ver gi le ri ni dü zen le yen 

bir ön ce ki ka yıt la ra atıf lar bu lu nur. Bu ra da 

zik re di len ve bu gü ne ulaş ma yan bir ön ce ki 

tah rir def te ri (def ter-i atîk) muh te me len 

yir mi ile otuz yıl ön ce ye, 947’ler de (1540) 
gerçek leş ti ri len tah rir le re da yan mak ta dır. 

Bu du rum ka sa ba nın XVI. yüz yı lın ikin ci 

çey re ğin de bir köy ol mak tan çık tı ğı na işa-

ret eder. 977 (1569-70) ta rih li tah ri rin va-

kıf larla il gi li kıs mı, bu ra da Câmi-i Atîk ile 

Ha cı İbrâhim Ca mii ad lı iki cu ma ca mi si nin 

ve ku ru cu la rı nın isim le ri ni ta şı yan do kuz 

mes ci din bu lun du ğu nu gös te rir. Ha cı Na-

suh Mes ci di’nin bir de mek te bi var dır. 996 

(1588) ta rih li Ha cı Ham za vak fi ye si ise bu 

za tın Ha cı oğ lu pa zar cı ğı’nda in şa et tir di ği 

mes ci din du ru mu nu be lir ler. Ay nı yıl Pa-

zar cık’ın Ha cı Ham za ma hal le si nin su şe-

be ke si ve köp rü sü nün ba kı mı için özel bir 

va kıf ku rul du. XVI. yüz yı lın ikin ci ya rı sın da 

ka sa ba ge liş me kay de der ken mer ke zi ol-

du ğu böl ge ye (na hi ye) 1569’da Türk çe ad 

ta şı yan, ta ma mı Türk ler’den iba ret top-

lam 2876 hâne li (14.000 ki şi) yet miş al tı 

köy bağ lıy dı.

XVII. yüz yıl da da ha da ge li şen Ha cı-

oğlu pa zar cı ğı 1051 (1641) ta rih li Avârız 

Def te ri’nde (BA, KK, nr. 7086) on do kuz 

ma hal le li bir ka sa ba ola rak zik re di lir. Bu 

ma hal le ler top lam da hep si müs lü man 

olan 564 hâne ye (yak la şık 2700-2800 ki-
şi) sa hip tir. O dö nem de he nüz hı ris ti-

yan lar Ha cı oğ lu’nda ya şa ma mak ta dır. 

Hatta 1573’te Dob ru ca’nın di ğer yer-

le rin de (Bal çık, Hır so va, Pro va di ya, Si-
listre, Tek fur gölü ve Var na böl ge le ri) ko-

yun ço ban la rı nın üçte iki si müs lü man ken 

bu oran Pa zarcık na hi ye sin de % 100’e 

ula şır. Dob ru ca hı ris ti yan la rı nın ciz ye-

le ri için der lenen 1025 (1616) ve 1030 

(1621) ta rih li ic mal si cil le rin de de hem 

ka sa ba da hem na hi ye de hı ris ti yan la rın 

var lı ğın dan bah se dil me mek te dir. Hı ris-

ti yan lar bu böl ge ye çok da ha son ra la rı 

ge lip yer le şe cek tir. 1667’de Ev li ya Çe le bi, 
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Iraklý eðitimci ve yazar,
tanýnmýþ Ortadoðu ve Ýslâm uzmaný.˜ ™

27 Ey lül 1909 ta ri hin de Mu sul’da Ya‘ k†-

bî Or to doks bir ai le nin ço cu ğu ola rak doğ-

du. Ai le si bir kaç ku şak ön ce Kaf kas ya’dan 

Mu sul’a göç et miş tir. Li se öğ re ni mi ni Mu-

sul’da ta mam la dık tan son ra Bağ dat’ta 

Dârü’l-Mu al limîn’den 1928’de, Bey rut 

Ame ri kan Üni ver si te si’nden 1932’de me-

zun ol du. Dört yıl ka dar Mu sul Li se si’nde 

öğ ret men lik yap tı. Mecîd Had dû rî (Ma jid 

Khad du ri), Chi ca go Üni ver si te si’nde sun du-

ğu The Law of War and Pe ace in Is lam: 

A Study of Mus lim In ter na ti onal Law 

ad lı te ziy le 1938’de dok tor un va nı al dı. 

Ame ri ka’da da ha iyi iş imkânla rı ol ma sı-

na rağ men Bağ dat’a dö ne rek 1938-1949 

yıl la rın da Irak Eği tim Ba kan lı ğı’nda ça lış tı; 

ar dın dan Hu kuk ve Eği tim fa kül te le rin de 

çağ daş Or ta do ğu ta ri hi ders le ri ne gir di. 

1947-1948’de In di ana Üni ver si te si’nde 

mi sa fir öğ re tim üye si sı fa tıy la Ya kın do-

ğu po li ti ka la rı na da ir çe şit li kon fe rans lar 

ver di. Bu sü re için de Har vard ve Chi ca go 

üni ver si te le rin de si ya set bi li mi okut tu.

II. Dün ya Sa va şı so na erin ce Bir leş miş 

Mil let ler Kon gre si’nin top lan ma sı aşa ma-

sın da Irak de le ge le ri nin için de San Fran-

cis co’ya gön de ril di ve ye ni ulus lar ara sı 

sis te min şe kil len me sin de et ki si gö rü len 

or ga ni zas yon tü zü ğü nün ha zır lan ma sın-

da önem li rol oy na dı. 1949 yı lın da Johns 

Hop kins Üni ver si te si bün ye sin de li sans 

üs tü öğ re ni mi nin ve ril di ği Ame ri ka’nın ilk 

mo dern Or ta do ğu araş tır ma la rı mer ke zi 

olan The Pa ul H. Nit ze Scho ol of Ad van-

ced In ter na ti onal Stu di es’i (SA IS) kur du. 

Ame ri ka’da ilk de fa İs lâm hu ku ku na dair 

se mi ner ler dü zen le di. Bu üni ver si te de 

Or ta do ğu araş tır ma la rı pro fe sö rü ve adı 

ge çen ens ti tü de araş tır ma ve eği tim di-

rek tö rü ola rak gö rev yap tı (1950-1980). 
1980’de emek li ye ay rıl dı, ken di si ne ens ti-

tü ta ra fın dan “eme ri tus pro fe sör” un va nı 

ve ril di. Had dû rî’nin ida re ci li ği dö ne min-

de bu ens ti tüde da ha son ra alan la rın da 

önem li ba şa rı lar gös te re cek olan pek çok 

dip lo mat ve aka de mis yen ye tiş ti. 25 Ocak 

2007 ta ri hin de Ame ri ka’nın Mary land eya-

le ti nin Po to mac şeh rin de öl dü.

Arap coğ raf ya sı ve İs lâm’la il gi li aka-

de mik dü zey de araş tır ma la rın ya pıl dı-

ğı mer kez le rin oluş tu rul ma sı na özel il gi 

gös te ren Had dû rî, Scho ol of Ad van ced 

hiz met edi yor du. Di ğe ri ise XVI. yüz yı lın 

son la rın dan kal ma Câmi-i Atîk’ti (Es ki ca-
mi) ve ya pı üze rin de bu lu nan kü çük ya zıt-

lar da da be lir til di ği gi bi bir kaç de fa ge niş 

ta mi rat tan geç miş ti (1753, 1905 ve 1931).

1970’te ka sa ba nın Es ki ca mi çev re sin-

de ki es ki mer ke zi et no lo jik mü ze komp-

lek si ilân edil di ve bü yük çap ta res to re 

edi le rek ye ni den ya pıl dı. Ka ra de niz kı yı-

la rın dan ge len tu rist le rin il gi si ni çe ke cek 

ge le nek sel tarz da bir otel, ka fe ler, bar-

lar ve es ki za na atkârla rın, do ku ma cı la rın, 

çöm lek çi le rin, nal bant la rın ser gi len di ği 

bir çok dükkân ve bir çok res to ran ya pıl dı. 

Es ki ca mi de res to re edil di, an cak mi na re si 

kal dı rıl dı ve bü tün ya pı nın İslâmî bir iba-

det ha ne ola rak ta nın ma sı imkânsız ha le 

ge ti ril di. Ko mü niz min çö kü şün den son ra 

ka sa ba ya XIX. yüz yıl dan kal ma Bul gar ca 

is mi (Dob riç) tek rar ve ril di. 2012 ve ri le ri-

ne gö re şeh rin nü fu su 90.375’tir. Vilâyet-

te ise bu sa yı 112.203’e ula şır. Nü fu sun 

% 87,5’unun Bul gar lar’dan, % 6,8’inin 

Türk ler’den oluş tu ğu kay de di lir. Sa na yi 

sa ye sin de hız lı ge liş me gös ter mek te dir. 

Sa na yi fa ali ye ti ola rak me ta lür ji, un, bitki-

sel yağ, do ku ma, mo bil ya, ay rı ca ta rım 

alet le ri par ça la rı üre ten fab ri ka lar la hay-

van ye mi fab ri ka la rı var dır.
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ÿMac hı el Kı el

soy lar dan has ta in san la rın par mak la gös-

te ri le cek ve Av ru pa’da da ha iyi si ola ma ya-

cak bir te miz lik ve tıbbî ba kım eş li ğin de 

te da vi edil di ği bir has ta ha ne’’ di ye an la-

tır. Bu sı ra da Pa zar cık’ta 1900 ev var dı ve 

bun la rın 760’ı Türk, 1080’i Ta tar ve otu zu 

Çin ge ne eviy di. Hı ris ti yan azın lık ise 285 

Bul gar ve otuz Er me ni evin den mü te şek-

kil di. Ka sa ba da en az onu taş mi na re li, 

iki si ah şap on iki ca mi, bir çok med re se, 

ha mam ve di ğer bi na lar mev cut tu. Ka nitz 

ka sa ba nın top lam nü fu su nu o dö nem de 

14.000 ola rak tah min et miş tir. 1876’da 

Fran sız coğ raf ya cı sı Au ba ret ise ka za nın 

108 köy, 4640 müs lü man hâne si ve 523 

hı ris ti yan hâne sin den mey da na gel di ği ni, 

İslâm’ın bu böl ge de % 90 ora nın da hâkim 

bu lun du ğu nu ya zar.

1877-1878 sa va şın dan son ra Ha cı oğ lu 

ve böl ge si ye ni ku ru lan Bul ga ris tan’ın bir 

par ça sı ol du. 1882’de is mi Or ta çağ Hü-

küm da rı (Türk-hı ris ti yan) Dob ro tic’in anı sı-

na Dob riç şek lin de de ğiş ti ril di. Ka sa ba nın 

nü fu su müs lü man hal kın Tür ki ye’ye göç 

et me sin den ötü rü azal dı, on la rın ye ri ni 

Do ğu Bal kan dağ la rı nın fa kir böl ge le rin-

den ge len Bul gar hı ris ti yan yer le şim ci le ri 

dol dur du. II. Bal kan Sa va şı’nın ar dın dan 

mağlûp Bul ga ris tan, Gü ney Dob ru ca’yı ter-

ket mek zo run da kal dı, Dob riç, Bal çık ve 

Si lis tre Ro man ya’ya bı ra kıl dı. Ro man ya’nın 

bu böl ge de hak id dia et me si nin se be bi 

XIV. yüz yıl da Ef lak Voy vo da sı Mir ̧ ea’nın 

kı sa bir sü re li ği ne böl ge ye hâkim olu şu dur. 

Ro men yer le şim ci ler böl ge ye ta şın dı ğın da 

Bul gar lar kö tü mu ame le ye tâbi tu tul du 

ve böl ge den çı ka rıl dı. Ro men ler ka sa ba nın 

ta rihî is mi ni de ğiş tir me di (Pa zar gic).

II. Dün ya Sa va şı’nın ba şın da Rus ya ve 

Al man ya, Si lis tre ve Bal çık ile be ra ber bu 

ka sa ba yı Bul ga ris tan’a ver me si için Ro-

man ya’ya bas kı yap tı, bu du rum da ha 

son ra ulus lar ara sı ant laş ma lar la da te yit 

edil di. Ka sa ba nın ye ni Ru men yer le şim-

ci le ri, Dob ru ca’nın Ru men sı nır la rı için de 

ka lan top rak lar da ya şa yan Bul gar lar’la zor 

kul la na rak yer de ğiş tir di. Sa vaş tan son ra 

1948’de ka sa ba nın adı ün lü Rus Ma re şal 

Fyo dor İvanoviç Tol bu hin (Sta lin grad’da ki 
58. or du nun ku man da nı ve Bel grad’ı Na-
zi iş ga lin den kur ta ran ki şi) adı na Tol bu-

hin’e çev ril di. Mo dern tarz da ne re dey se 

ta ma men ye ni den in şa edi len Tol bu hin, 

bir en düs tri mer ke zi ola rak hız la bü yü se 

de şe hir de ar tık ca mi ler ve di ğer İslâmî 

ya pı lar ortadan kalkmıştı. 1970’e ge lin-

di ğin de ayak ta ka lan sa de ce iki ca mi si 

(1873’te yir miy di) var dı. Bun lar dan bi ri, 

XIX. yüz yı lın or ta la rı na ait kub be li bir ca mi 

olup şe hir de ki kü çük müs lü man nü fu sa 




