
Bu yazımızda Köstendil’den

başlayacağımız Bulgaristan 

gezimizi Sofya ve Filibe ile

sürdüreceğiz. Bulgaristan’ın

bugününe bakmadan önce

Bulgarların tarihine kısa da

olsa bakmakta fayda var. 

Bulgaristan’ın Tarihçesi

T
arihi verilere göre bugün-
kü Bulgaristan toprakları-
na M.Ö. 30’lar da Trakların

hâkim olduğunu görüyoruz. Daha
sonra sırası ile Romalılar, Bizans ve
altıncı yüzyılda Slavlar’ın eline
geçen bu topraklar nihayet M.S. 680-

681 yıllarında Ka radeniz’in kuzeyin-
den gelen Bulgar Türklerinin eline
geçmiş ve böylece gerçek Bulgar ta -
rihi başlamıştır. Türk Hakanı Han
As paruh önderliğinde Balkan dağla-
rının kuzeyinde kurulan Bulgar Dev -
leti Türkler ve Slavlardan oluşuyor-
du. 

Aristokratik ya da idari tabakayı
oluşturan Bulgar Türkleri bir süre
sonra Slavlaşarak önce dillerini ve
10. yüzyıldan itibaren de Ortadoks -
lu ğu kabul edip dinlerini kaybederek
tamamen asimile olmuşlardır. 

Asi mile olmalarına rağmen On-
Oğuz grubundan olduğu bilinen bu
Türk le rin aynı zamanda Yukarı Tuna
kıyıları ile birlikte Volga ve Kama
va dilerini de idaresi altına alarak
Büyük Bulgaristan adıyla 14. yüzyı-

la kadar varlığını sürdürdüğünü gör-
mekteyiz. 

14. yüzyılda Osmanlı hâkimiyeti
altına giren Bulgaristan 600 yıla ya -
kın Osmanlı Türkleri tarafından ada-
letle yönetilmiş ve hiç kimsenin dili-
ne, dinine karışılmamıştır. Nü fu sun
ço ğunluğunu Anadolu Türkleri yani
Müslümanlar oluşturmuştur.  

Os manlı Devleti’nin gerilemeye
başlaması ve Rusya’nın da desteğiyle,
Balkanların tümünde olduğu gibi
Bulgaristan’da da ulusal kurtuluş ha -
reketi başlamıştır. 93 harbi olarak ta
bilinen 1877-78 Osmanlı- Rus harbin-
de Osmanlı Devletinin yenilmesi üze-
rine Bulgaristan içişlerinde ba ğım sız
bir Prenslik olmuş ve maalesef 1908
yılında ise Osmanlının elinden çıka-
rak bağımsızlığını kazanmıştır.
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Bulgaristan’da Türk İzleri
Prof. Dr. Orhan Gedikli



1911-12 Balkan Harpleri’nde
Edir ne Saray içinde esir aldığı Türk -
lere büyük zulüm ve işkenceler ya -
pan Bulgaristan, I. Dünya Har bi’n de
Osmanlı’nın ve II. Dünya Harbin de
de Almanya’nın yanında yer almıştır.
II. Dünya Savaşından sonra Bul ga -
ris  tan Sovyet ordusunun da yardı-
mıyla Georgi Dimitrov önderliğinde
sosyalist rejime geçmiş ve soğuk sa -
vaş yıllarında Varşova Paktı’nın üye -
si olarak kalmıştır. 1980 yılından iti-
baren topraklarındaki Os manlı’dan
kalan Türk azınlığa zorla Bul gar -
laştırma politikaları uygulamaya baş-
lamıştır. Bulgaristan Türkleri’nin
isim leri değiştirilmiş ve direnenler
Be  lene ölüm kampında akla hayale
gelmeyecek işkencelere maruz kal-
mışlardır. 

Tuna kıyısındaki Belene ölüm
kampı aslında sosyalist rejime dire-
nen Bulgar milliyetçileri için kurul-
muş bir kamptır. Sosyalist rejim mu -
haliflerine burada çok büyük işken-
celer yapılmıştır. 1980 sonrasında ise
Belene Bulgar Türkleri için bir kâbus
olmuştur. Bu konuda Yazar Mehmet
Türker’in “Zülmün Ateş Çembe -
rin den Anılar” isimli kitabını her
Türkün okumasını isterim.  Ni hayet
1989’da yarım milyona yakın Bul-
garistan Türkü kardeşimiz Türki -
ye’ye göç etmek zorunda kalmıştır.
O günleri çok iyi hatırlayan birisi
ola  rak bu yazıyı yazarken ve Bul ga -
ristan’ı gezerken zaman zaman göz-
yaşlarımı tutamadığımı bilmenizi is -
terim. Türklere uygulanan işkenceler
bilinmeli ve unutulmamalıdır ki tarih
tekerrür etmesin. 

Nihayet Komünist rejimlerin
çök mesi akabinde 1990 yılında sos-
yalist rejimin yıkıldığı Bulga ris -
tan’da Türk azınlığa yönelik asimi-
lasyon politikalarını terk ederek Tür -
kiye ile ilişkilerini daha iyi bir konu-
ma getirmiştir. Ülke 2007 yılında
AB’ne girmişir. Demokratik yaşama
başlayan Bulgaristan’da Türkler Hak
ve Özgürlükler Hareketi, Demok -
ratik Gelişim Hareketi, Demokratik
Adalet Partisi ve Türk Demokrat
Partisi adı altında dört parti kurdular.
Bunlar içinde en etkin olanı Hak ve

Özgürlükler Hareketi oldu ve ilk kez
1990 yılındaki şeçimlerde parlamen-
toya 23 Türk milletvekili sokmayı
ba şardı. 2001 yılında ise HÖH 21
milletvekili ile hükümet ortağı oldu
ve giderek sayısını artırdı.  2009’da
ya pılan son seçimlerde HÖH oyların
yaklaşık % 15’ni alarak 38 milletve-
kili kazandı ve Bulgaristan’ın 3. Par -
tisi oldu. 

Osmanlı’nın Balkanlarda geride
bı rakmak zorunda kaldığı geniş
Müs lüman kitlelerden birisi de Bul -
garistan Türkleridir. Halen Avrupa
toplumu içerisindeki en büyük Türk
azınlık onlardır. 600 yıla yakın Os -
manlı tarafından adaletle yönetilen
Bulgar toprakları son 100 yıldır
Türk lere dar edilmiştir. Bulgarlar,
600 yıl boyunca dinlerine, dillerine
ve kültürlerine karışmayan Osman -
lı’nın torunlarını büyük bir vefasızlık
örneği göstererek o topraklardan ta -
mamen silmek için ellerinden gelen
her şeyi yapmışılardır. Bulgaristan
Türklerine yapılan pek çok zülüm ve
katliamları burada anlatacak değilim.
Artık onlar geride kalmıştır. Ancak
Türk Mimari eserlerine tahammül-
süzlüklerinden bahsetmeden geçe-
meyeceğim. Maalesef Bulgaristan
sos yalist rejimi Türklere tahammül
edemediği gibi Türk Mimari eserleri-
ne hoşgörü göstermemiş ve büyük

çoğunluğunu yıkmıştır. Ancak geç-
mişten ders alarak kalabilenleri mi -
mari eserleri karşılıklı korumamız ve
gelecek nesillere bırakmamız ge re -
kir. 

İşte bu yazımızda Bul ga ristan’ın
Köstendil, Sofya ve Filibe’de bizden
neler kalabilmiş. Onları birlikte gö -
re ceğiz.  

Hedefimiz Köstendil 
Makedonya’nın başkenti Üsküp

şehrindeki gezimizi bitirdikten sonra
kara yolu ile Bulgaristan’a giriş yap-
tık. İlk durağımız Köstendil şehri
oldu. Burası küçük bir yerleşim biri-
midir. Bir zamanlar nüfusunun tümü
Müslüman Türklerden oluşan bu ka -
sabada artık çok fazla Türk yoktur.
Bu nedenle şehirde açık cami de bu -
lamadık. 

Şehrin ana caddesinden girerek
dolaşmaya başladık. Mimari yapılan-
ma oldukça fazla tahrip edilmiş. Ne -
redeyse Türk mimarisi özelliğinde
Şe hir Müzesi dışında bir yapı göre-
medik. 

Yol boyu ilerlerken şehir merke-
zine yakın restorasyon çalışmaları
yapılan bir Cami gördük. Caminin
çift şerefeli minaresi neredeyse yıkıl-
mak üzereydi. Bu caminin ismi üze-
rinde tam bir görüş birliği yoksa da
Fatih Camisi olarak anılmakta oldu-
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Eski cemaati ve minaresi olmasa
da ihtişamından hiçbirşey
kaybetmemiş Ahmet Bey Camisi /
Köstendil



ğunu öğrendik. Cami Türkiye Di -
yanet İşleri Başkanlığı tarafından
tamir ediliyordu.  

Buradan devam ederek Gö zet le -
me Kulesi, Osmanlı Hamamı ve
Ahmet Bey Camisinin bulunduğu
böl geye geçtik. Gözetleme Kulesine
çıkarak şehri temaşa eyledik. Ah me t
Bey Camisi restore edilmiş durumda
idi. Ancak kasabada Türk olmadığı
için ibadete açık değildi. Çok hoş bir
mimarisi vardı. Caminin pencere ke -
narlarına Ayeti- Kerimeler yazılmış
olduğu için bu durum mimarisine
farklı bir özellik kazandırıyordu. Ca -
miye giremesek te avlusuna girdik ve
orada ebedi hayata giden kardeşleri-
miz için dualarda bulunduk. Ha -
mamın restorasyonu yapılmış ve
biraz mimarisi bozulmuş olsa da
eskiyi andırır özellikleri barındırı-
yordu. Bir süre bu bölgede kaldıktan
sonra hedefimize başkent Sofya’yı
alarak yola koyulduk. 

Başkent Sofya’dayız
Balkanların klasik doğal bitki

örtüsünü içeren ve adeta Karadeniz
bölgemize benzeyen yeşillikler ara-
sındaki yollardan ilerleyerek başkent
Sofya’ya ulaştık. 

Sofya’ya vardığımızda akşam
olmak üzereydi. Öncelikle otelimize
giderek eşyalarımızı bıraktık ve
Sofya’nın akşam güzelliklerini gör-
meye başladık. 

Rehberimiz bizi ilk olarak Sof -
ya’nın tek açık Camisi olan Molla
Efendi Kadı Seyfullah Camisine
(Ban yabaşı Camisi) götürdü. Bu cami
1566 yılında Mimar Sinan tarafından
tasarlanmıştır. Caminin için Evliya
Çelebi seyahatnamesi’nde Sof  ya’da
minaresi en güzel olan cami olarak
bahseder.  Caminin şehrin merkezinde
ve en büyük caddesi olan Mariya
Luisa Caddesi üzerinde, Sofya
Merkez Hamamı ile Hali arasında ve
avlusundan yaya kaldırımı geçen bir
yapılanmaya sahip olduğunu gördük. 

Caminin gece görünümlerinden
et kilenmemek mümkün de ğildi. Ha -
rika bir ışıklandırma yapılmıştı ve
çok güzel görünüyordu. Bu rada bir
akşam namazı kılmak bize nasip
olduğu için Allah’a ne kadar şükret-
sek azdır diye düşünüyorum.

Bu camide gördüğüm bir bilgi
notunu okuyucularıma aktarmak isti-
yorum. Caminin iç kısmındaki bir
kitabede buranın Sedat Peker tarafın-
dan restore ettirildiği yazıyordu. Ben
kimsenin reklamını yapmıyorum.
Eğer iyi yapılan şeyleri kim yaparsa
yapsın alkışlama erdemini gösterebi-
lirsek ancak o zaman iyiliklerin ço -
ğalmasını sağlayabiliriz. Onun için
Sedat Peker’i bu yaptığı iyi işten do -
layı tebrik ediyorum ve bundan böy -
le hep iyi işler yapmaya devam etme-
sini diliyorum. 

Camiden sonra bir süre daha şehir
merkezinde gezdik ve akşam yemeği
için bir Türk girişimcinin işlettiği lo -
kantaya gittik. Türk mutfağının güzel
yemeklerinden oluşan bir akşam zi -
yafetinin ardından otelimize geçerek
erkenden istirahate çekildik. 

Ertesi gün erkenden gezimize
baş  ladık. Sofya tarihte Osmanlı’nın
önemli merkezlerinde birisiydi ve
Balkanlara giden orta kolun ikinci
durağı idi. 

Edirne’den giren Filibe, Sofya,
Niş ve Belgrat’a kadar giden orta kol
Osmanlının Balkanlardaki en önemli
fetih yolu idi. Bu nedenle Sofya çok
fazla Osmanlı Türk mimarisi örnek-
lerini barındırması gerektiriyordu.
Ama maalesef Sofya’da çok fazla
Türk mimari eseri bulamadık. Mi -
mari eserlerimizin büyük çoğunluğu
Bulgarlar tarafından yerle bir edil-
mişti. 

Osmanlı döneminde Sofya mer-
kez ve mahallelerinde 54 ile 84 adet
arasında açık Cami ve Mescit bulun-
duğu bildirilmektedir. Benim gezdi-
ğim günlerde Sofya’da iki Ca mi
vardı. 

Biri bugün de Sofya’da tek açık
olan Kadı Seyfullah Efendi Camisi,
diğeri ise Müze olan ve restorasyon
nedeniyle yıllardır kapalı kalan Bü -
yük Cami idi. Yani kısacası Sofya’da
ister dini ister diğer mimari eserleri-
miz olsun hemen büyük ço ğunluğu
Bulgarlar tarafından yıkılmıştır.
Buna üzülmemek mümkün de ğildi.
Sofya’daki genel şehir turundan son -
ra üzgün bir şekilde Filibe yolunu
tuttuk.
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Osmanlı Hamamı - Köstendil 

Kadı Seyfullah Efendi Camisi
(Banyabaşı Camisi - Sofya) 



Osmanlı Coğrafyasında 
En Güzel Türk 
Konaklarının Olduğu 
Şehir Filibe 

Filibe şehri Edirne’ye yaklaşık
bir saat uzaklıkta çok güzel bir şehir-
dir. Edirne’ye yakınlığından mı de -
sem neden bilmem ama burasının
Ana dolu şehirlerinden hiçbir farkı
yoktur. Filibe’de Türk fazla olması
nedeniyle şehir içindeki iki cami de
ibadete açık durumdadır. 

Şehirde ilk önce Şehabettin Paşa
Camisine gittik. Hacı Şehabettin
Paşa II. Murat döneminde Rumeli
Beylerbeyi olmuştur. Edirne’de iki

mescit, bir hamam ve bir köprü ve
Filibe’de bir cami, bir imaret ve bir
kervansaray yaptırmıştır. Şehabettin
Paşa Camisinin minaresi ile Antalya
kale içi Yivli Minare ile hemen aynı
mimari yapıya sahiptir. Cami etrafın-
daki bölgeyi gezip gördükten sonra
şehir merkezine geçtik. 

Filibe şehir merkezi adeta Ulu
Ca mi ya da Cuma Camisi etrafında
şekillenmiş. Bu cami mimari olarak
Bursa Ulu Camiyi andırıyor. Ca -
minin kapısı ana caddeye açılıyor ve
altında cami vakfının dükkânları var.

Caminin altındaki Türk kardeşi-
mizin işlettiği bir börekçide çok lez-
zetli börekler yedik. Ispanaklısından

peynirlisine, kıymalısından patatesli-
sine hepsi de çok nefisti. Daha sonra
caminin içini gezdik. İç kısmında
aynen Bursa Ulu Camide olduğu gibi
bir havuz var. Filibe’nin en büyük
camisi olma özelliğini taşıyan bu
caminin dış duvarında bir güneş saati
mevcut. Caminin avlusu etrafındaki
satıcılarda ne arasan var. El sanatları
ürünlerinden ressamların tablolarına
kadar her şey satılıyor ve çok hare-
ketli bir alan. Aynen Sultanahmet
Meydanı gibi Cuma Camisi Meydanı
da çok hoşuma gitti. 

Bir süre burada kaldıktan sonra
Filibe’nin en güzel yerleşim yeri
olan eski tarihi Türk konaklarının
olduğu mahalleye doğru yürümeye
başladık. 

Rehberimiz bize Fili be’deki Türk
konakları kadar güzel evleri Osmanlı
Coğrafyasında zor görürüsünüz dedi-
ğinde, doğrusunu söylemek gerekir-
se pek inanamadık. Ancak gezmeye
başlayınca dudaklarımız uçukladı
de sem çok abartmış olmam. İnanın
bu yazıyı okuyanlar ve konakların
resimlerini görenler ne kadar doğru
söylediğimi anlayacaklardır. Eski
şehir Filibe’de biraz yüksek bir alana
kurulmuş olduğundan havası da ev -
leri gibi çok güzeldi. 
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Osmanlı Müzik Okulu’nun kitabesi 

Ulu Camii  - Filibe

Lamartine’nin evi 



Bu güzel havada yavaş yavaş taş
kaldırımlardan yürüyerek şehri gör-
meye başladık. İlk dikkatimi çeken
Osmanlı Müzik Okulu oldu. Biraz
daha ilerledik ve karşımıza Türk
dostu Lamartine’ in evi geldi. Burada
bilgi notu vermek isterim. 

Lamartine Türk dostu bir yazar-
dır. Lamartine Türkiye Tarihi Ki ta -
bının Türk insanı tarafından okun-
masında büyük yarar olduğunu söy-
lemek isterim. 

Okuma fırsatı bulanlar burada
bazı devşirme Sadrazam ve Paşaların
Osmanlı’nın yıkılmasında ne büyük
hainlikler yaptıklarını birinci ağızdan
öğreneceklerdir. Burada tavsiye ede-
ceğim bir diğer eser rahmetli Necdet
Sevinç’in Osmanlılar’da Sosyo-eko-
nomik Yapı isimli kitabıdır.

Daha sonra Filibe Mevlevi Tek -
ke sini gördük. Tekkenin içine girdik
ve biraz soluklandık ve Tekkeyi gez-
dik. Oradan ilerleyerek tek tek tüm

ko nakları gördük. Konakları dış du -
var süslemelerini görüp’ te etkilen-
memek mümkün değildi. 

Dış kısımları bu kadar güzel olan
konakların içleri ne kadar güzeldir
diye sormadan edemiyor insan. İçleri
dışlarından daha güzeldi.

Türk-İslam coğrafyasının büyük
çoğunluğunu gören birisi olarak di -
yorum ki, Filibe Türk konakları ger-
çekten çok güzeller. Bu konakları gü -
nümüze kadar yaşatan ve bu gü zel -
likleri görmemizi sağlayan herkese
teşekkür ediyorum. Bu gerçekten
alkışlanacak bir durumdur. 

Türkiye’deki tüm Belediye Baş -
kanlarının eski Filibe’yi görmesini
isterim. O zaman ülkemizin mimari
değerlerini nasıl yok ettiğimizi anla-

yacaklardır. Eski şehir merkezlerini
aynen korumanın ne büyük bir olay
olduğunu kavrayacaklardır. Bu yazı-
yı oku ma ve konakları görme şansını
yakalayanlar ne kadar haklı olduğu-
muzu anlayacaklardır. 

2 günlük Bulgaristan gezimizi bu -
rada bitirerek Edirne üzerinden ülkeye
döndük. Dünyanın en büyük mimari
Sinan’ın ustalık eseri Edirne Selimiye
Camisi’nin en güzel göründüğü yer
Bulgaristan’dan Edirne’ye giriş yapı-
lan yoldur. Bu güzergahtan ülkemize
girerken Selimiye’nin re simlerini çek-
meyi ihmal etmeyin. Bul garistan’ın
diğer şehirlerini içiren başka bir yazı-
da buluşmak üzere hoşça kalın diyo-
rum.  

* * *
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Filibe Türk Konakları

Filibe Mevlevi Tekkesi iç mekanEski Filibe Mahallesi Konakları 


