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Bundan önce Bulgaristan 
ile ilgili Köstendil, Sof-
ya ve Filibe’yi içeren bir 

yazı yazmıştım.  Bulgaristan’ın batı 
kesiminde yer alan Köstendil’de pek 
fazla Türk bulunmuyor. Sofya baş-
kent olması nedeniyle tabii ki Türk 
nüfus fazladır. Filibe’nin ise Trakya 
illerimizden pek farkı yok gibidir. 
Türklerin yoğun olarak yaşadığı 
bölgeler daha çok Doğu Bulgaristan 
tarafı ve özellikle Deliorman (Do-
luorman) bölgesidir. Bu yazımızda 
Deliorman bölgesindeki Burgaz, 
Varna, Şumnu, Razgrad, Ruscuk ve 
İsperih şehirlerini gezeceğiz. 

Bulgaristan, Yunanistan ve Ro-
manya gibi bize bir adım mesafe-
de olan komşu ülkeleri görmek, 
oradaki Türklere, komşularımız 
ile daha fazla iletişimde bulunmak 
ülkemiz için son derece önemlidir. 
Çünkü bu ülkelerde bıraktığımız 
kardeşlerimiz bizleri beklemekte-
dirler. Yönleri ve gönülleri hep bi-
zimle beraberdir. Ayrıca her an bir 
ayakları da Türkiye’dedir. Oradaki 
Türk kardeşlerimizin bazıları çifte 
vatandaşlarımızdır. Hepsi bir yana 
Edirne’den çıkıp iki üç gün boyun-
ca Doğu Bulgaristan’ı dolaşırken 
Türkçeden başka bir dil kullanma-
nıza gerek de yoktur. 

Bulgaristan Tarihi
Bulgaristan eski Tuna Bulgar 

Türk Devletinin devamıdır. Doğu 
Avrupa ve Karadeniz’in kuzeyinde 
Batı Hun Devleti’nden sonra kuru-
lan Türk devletlerinden biri Büyük 
Bulgar Devletidir. Göktürk Devleti-
nin M.S. 630 yılında yıkılmasından 
sonra Hazarlar gibi Bulgarlarda böl-
gelerinde idareyi ele almış ve Büyük 
Bulgar Devletini Kurt Han (Kubrat 
Han) kurmuştur. Devletin halkını 
Hun kalıntıları ve Ogur Bulgarları 
oluşturur. Devlet hızla genişleyerek 
Bizans ile komşu olur. Kendilerin-
de önce bu bölgedeki Türk Devleti 
Avarların zayıflaması da onların 
önünü açmıştır. Kubrat Han Bizans 
İmparatoru Heraklius (610-641) ile 
çok iyi ilişkiler kurmuştur. 

Büyük Bulgar Devleti 665 yılın-
da hakanlarının ölümünden sonra 
şehzadelerin taht mücadelesine gir-
mesi sonucu yine bir Türk devleti 
olan Hazarlar tarafından yıkılır.

Büyük Bulgar Devleti yıkıldık-
tan sonra bunlardan Otuz Ogurların 
çoğunluğu oluşturduğu bir kolu ku-
zeye doğru çıkarak İdil Bulgar Türk 
Devleti’ni kurar. Diğer kısmı Bal-
kanlara yönelir ve Tuna boylarına 
inerek Kubrat Han’ın oğlu Asparuh 
Han’ın başkanlığında Tuna Bul-
gar Türk Devleti’ni kurarlar (679). 
Tuna Bulgar Türk Devleti bölgeye 
hızla hâkim olur ve 681 yıllarına ge-
lindiğinde Kuzey Bulgaristan, Bal-
kanların doğu kısmı ve Karadeniz’e 
kadar geniş alana yayılır. Komşu-
lukları nedeniyle Bizans tarafından 
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resmen tanınan bu devlet artık Bal-
kanlarda ve Orta Avrupa’da etkin 
rol oynamaya başlar.

Asparuh Han’dan sonra Tervel 
Han, Kardam Han ve Kurum Han 
devri başlar (792). Kurum Han hızlı 
ilerleyişini sürdürür ve Doğu Maca-
ristan ve Erdel’i ele geçirir. Bizans 
İmparatoru I. Nikiphoros’u ve II. 
Mikhael’i mağlup eder ve Bizans’ı 
yok edecek duruma gelir. ‘’Altın 
mızrağını Yaldızlı Kapu’ya asma-
ya’’  yemin eder. 809 yılında Sofya, 
Niş, Belgrad’ı alır ve Yakın doğu 
ile Orta Avrupa arasındaki ticari ve 
askeri sevkiyat yolunu kontrol eder. 
813 yılında Edirne’yi alır ve İstan-
bul’ u kuşatır. Son darbeyi vuracağı 
saldırı anında ise ansızın rahatsız-
laşarak ölür (814). Böylece Bizans 
yok olmaktan kurtulur.

Kurum Han’dan sonra gelen 
Omurtag Han Bizans ile 30 yıllık 
bir barış yapar ve devlete altın ça-
ğını yaşatır. Ülkesini imar eder. Şe-
hirler, hanlar, saraylar, köprüler, su 
yolları ve abideler yaptırır. Özellikle 
Madara kasabası civarında yüksek 
bir kaya üzerindeki Kurum Han’ın 
kitabeli kabartması o günlerden gü-
nümüze ulaşabilmiş eserlerdendir. 
Tuna Bulgar Devletinde yerel halk 
Slav ve Türk, devlet yönetimi ise 
Türklerden oluşuyordu.  Ancak yer-
li Slav ahaliye göre sayıca az olan 
Bulgar Türklüğü zamanla Bizans 
kültürünün etkisi altındaki yerli 
Slavların etnik baskısını hissetme-
ye başlar. Slavların devlet hizme-
tine alınması ve Türklerin Slavlar 
ile evliliklerin artması sonucu Slav 
dilinin üst kademelerde kullanımı-
nı artırır. Böylece Bulgar Türklüğü 
Slavlaşmaya başlar. 

Bulgar Türkleri önce dillerini 
değiştirdiler. Gelen Bulgar Türk 
Hanları bu gidişi geri çeviremediler. 
En son Bulgar Türk Hanı Boris Han 
864 ‘te Ortodoksluğu resmen kabul 
etti. Bu durum Bulgar Türk devle-
tinin tamamen Slav- Bizans kültür 
dairesine girmesini getirdi. Boris 
Handan sonra gelen Simeon Han 
ise Han yerine Çar ünvanını aldı 
(893). Dillerini ve dinlerini kaybe-

den Tuna Bulgarları Türklüklerini 
de unuttular. Daha sonra da Tuna 
Bulgar Türk Devleti tarih sahnesin-
den çekildi. Bu açıdan bakıldığında 
Bulgarlarla da kökende bir beraber-
liğimiz vardır.

Kırklareli İli’nden 
Hareket
Geçmişimizde olduğu gibi ge-

leceğimizde de ortak bir tarihe sa-
hip olacağımız Bulgaristan’ın doğu 
kısmını yani Türklerin yoğun olarak 
yaşadığı bölgeleri gezmek düşün-
cesi ile yola koyulduk. 5 Haziran 
Perşembe günü 13.30’ da şirin şeh-
rimiz Kırklareli’nden özel aracımız 
ile çıktık. Dereköy sınır kapısında 
çıkış işlemlerimizden sonra Bul-
garistan tarafına geçtik. Oradaki 
sınır görevlileri ile Türkçe sohbet 
ettik. Pasaportlarımız kısa sürede 
kontrol ettiler ve geçebilirsiniz de-
diler. Böylece sınırı geçtik ve ora-
da karşılaştığımız Türklerden gidiş 
yolumuz hakkında biraz bilgi aldık. 
Bilgi aldığımız arkadaşlar Bulgaris-
tan polisinin yollarda sıklıkla trafik 
kontrolleri yaptığını söyledi ancak 
iki gün boyunca yol üzerinde hiçbir 
trafik polisi görmedik. 

İlk durak yerimiz 
BURGAZ
Dereköy sınırından geçtikten 

sonra Burgaz’a doğru yol almaya 
başladık. Karadeniz sahili boyunca 
Istranca dağları arasında seyrederek 
ilk durak yerimiz Burgaz’a geldik. 
Burgaz’da panaromik bir şehir turu 

attık. Şirin, temiz ve güzel bir turis-
tik sahil şehri olan Burgaz’da önem-
li oranda bir Türk nüfus yaşıyor. 
Bunu kolaylıkla anlayabiliyorsu-
nuz. Çünkü arabanızın penceresini 
açıp önünüze gelene Türkçe olarak 
bir şey sorabilirsiniz.  Maalesef 
Burgaz’da tarihi açıdan çok fazla 
görülecek bir şey yok bu nedenle 
fazla zaman kaybetmeden ikinci 
durak yerimiz Varna şehrine doğru 
yola koyuluyoruz. 

Hedef VARNA
Antalya sahil şeridini andıran bir 

coğrafyada yeşillikler arasında iler-
leyerek yolumuza devam ediyoruz. 
Burgaz- Varna hattı Bulgaristan’ın 
tatil bölgesi olması nedeniyle özel-
likle deniz kenarı bölgeler yazlık-
lar ile adeta işgal edilmiş olduğuna 
şahit oluyoruz. Akşam saat 20:00 
sıralarında Varna’ya varıyoruz. Ön-
celikle otele yerleşiyor ve Varna’nın 
resimlerini çekiyoruz. Biraz dinlen-
dikten sonra şehri gezmeye çıkıyo-
ruz. Varna Antalya’ya çok benziyor.  
Ancak tek farkı var. O da doğal 
yeşilliğin çok daha fazla olmasıdır. 
Varna’da öncelikle bir şehir turu 
atıyoruz. Burada Osmanlı mirası 
açısından fazla bir şey olduğu söy-
lenemez. Roma Hamamı, Arkeoloji 
kompleksi ve Hıristiyan Bazilikası 
görülecek yerler arasında sayılabi-
lir. Varna’da büyük ya da tarihi bir 
Cami göremedik. Akşam konuştu-
ğumuz Türk arkadaşlar üç dört tane 
küçük Caminin olduğunu söyledi-
ler. Şehrin merkezi yerinde İstanbul 

Varna Şehir Limanı 
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Kebap’ta bir şeyler yedik ve sahibi 
Türk kardeşimizle biraz sohbet et-
tik.  

Yemekten sonra araç trafiğine 
kapalı olan en önemli caddesinde 
biraz dolaştık. Sonra sahile doğ-
ru yürüdük. Şehirde uzun bir sahil 
şeridi var. Sahil boyunca oldukça 
fazla eğlence yeri mevcut. Sahil ile 
şehir arasında çok büyük ve uzun 
bir park var. Park çok bakımlı olma-
sa da şehre ayrı bir güzellik katıyor. 
Ekiple birlikte bir süre parkta dolaş-
tık ve otelimize gelerek hemen yat-
tık. Çünkü ertesi gün sabah 06:00 
da yola çıkacağız ve çok uzun bir 
gün olacak. Deyim yerindeyse üç 
günlük geziyi bir güne sığdıracağız. 
Onun için biraz dinlenmemiz gere-
kiyor. 

Büyük Türk-İslam 
Âlimi Ahmet Davutoğlu 
Hoca’nın Memleketi 
ŞUMNU’dayız.
6 Haziran Cuma günü sabah er-

kenden otelimizden kumanyaları-
mızı alarak Varna’dan yola çıkıyo-
ruz. İlk durak yerimiz Şumnu şehri 
oluyor. Varna Şumnu arası 84 km. 
bir otoyol. Yeşil ovalar arasında bir 
saatlik yolculukta sonra Şumnu’ya 
varıyoruz. Şumnu uzaktan görünüş-
te Bursa’yı andıran bir şehir. Dağın 
eteklerine doğru kurulmuş, önünde 
geniş bir ova olan Şumnu şehrini 
uzaktan bir süre seyrettikten sonra 
yavaş yavaş şehir merkezine doğ-
ru ilerlemeye başladık. Şehri ikiye 
ayıran yoldan yukarıya şehir mer-
kezine doğru tırmanırken Osmanlı 
döneminden kalma birkaç eski Türk 

evi görüyoruz. Biraz daha ilerledik-
ten sonra arabadan inip bir süre eski 
Şumnu’yu seyrediyor ve fotoğraf 
çekiyoruz. Tüm güzelliği ve ihtişa-
mı ile Şerif Halil Paşa (Tombul) 
Camisi karşımızda duruyor. Balkan 
Coğrafyasına Türk ve İslam müh-
rünü vuran camilerimiz, medrese-
lerimiz, saat kulelerimiz ve kısaca 
tüm mimari eserlerimiz tarihimizin 
tanıkları olarak oralarda nöbet tutu-
yorlar.

Tekrar arabamıza binerek Tom-
bul Camisine geliyoruz. Aslında 
bu sadece bir cami değil. Bitişi-
ğinde Nüvvab Medresesi bulunu-
yor. Tombul Camisi ile halen Lise 
düzeyinde dini eğitim veren ve 
Türkiye’de eski döneme damga-
sını vurmuş Ahmed Davutoğlu 
Hoca gibi ilim adamlarının yetiş-
diği Nüvvab Medresesini ziyaret 
ediyoruz. Cami tadilat nedeniyle 
inşaat halinde duruyor. Soruyoruz 
yıllardır tadilat gerekçesi ile böyle 
duruyor diyorlar. Bir türlü bu tadi-
lat bitmiyor. Yıkılması bekleniyor 
herhalde deniliyor. Yunanistan da 
da aynı manzaralar ile karşılaşmak 
mümkün. Aslında Balkanlarda Av-
rupa kültür mirasını koruma yasala-
rı nedeniyle eski Türk eseri olan bu 
camileri yıkmaları mümkün değil-
dir. Ama restore de etmiyorlar. Res-
torasyon bahanesiyle yıkılmalarını 
bekliyorlar. Buna Türk Hükümeti 
müsaade etmemelidir. TİKA bunla-
rı üstlenerek restore etmelidir. Bu-

nun yasal alt yapısı vardır. Maalesef 
%20 si Türk olan ve kökeni de Tuna 
Bulgar Türk Devletine dayanan 
Bulgaristan’da bu manzaraları gör-
mek beni ve ekibimizi çok üzüyor.

Burada bir hatırlatma yapmak 
istiyorum Nüvvab Medresesinde 
yetişen Ahmed Davutoğlu hoca 
ile şimdiki Dışişleri Bakanı Ah-
med Davutoğlu karıştırılmasın. 
Şumnu’lu Ahmet Davutoğlu Hoca 
büyük bir Türk Milliyetçisi ve İs-
lam âlimi idi. Onun derslerine ka-
tılmak şerefine ulaşan halen sağ ve 
gezimizde birlikte olduğumuz bir 
Profesör Doktor kardeşimiz bize 
Davutoğlu Hocayı anlattı. Onun 
anlattığı bir anektodu size naklet-
mek isterim. Bir seçim öncesinde 
konferansına gittiğini ve Davutoğ-
lu Hocanın ‘’Balkan Türklüğü 
ve dünya Türklüğü için Alpaslan 
Türkeş’in yanında olmak gerek-
tiğini” söylediğini nakletti. Bugün 
her ikisi de yüce Allah’ın rahmetine 
kavuşmuş bu iki büyük insan için ve 
buralarda şehit düşen tüm geçmişi-
miz için Nüvvab medresesinde du-
alar ediyoruz. Külliyenin idari kıs-
mının bahçesinde yere sıralanmış 
eski mermer kitabelerin durumuna 
üzülmemek elde değil. Külliyenin 
yetkilileri ile sabah erken olması 
nedeniyle görüşme imkânı bulamı-
yoruz.  

Şumnu’da bunların dışında Kül-
tür evi, Ravna ve Kurşun çeşmeleri, 
Saat Kulesi ve Bedesten görülecek 

Eski Şumnu genel görünüş Şerif Halil Paşa (Tombul) Camisi 
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yerler arasındadır. Bunları görme-
den önce bir süre de İstanbul Üskü-
dar da bulunmuş çorbacı Ali Ustanın 
lokantasına gidiyoruz.  Bir yandan 
çorbalarımızı içerken diğer yandan 
da Ali Usta ile sohbet ediyoruz.

Ali Usta Bulgaristan’da her şe-
yin süt liman olmadığını, Türkler 
için Türkiye’nin Bulgaristan ile sıkı 
ilişkiler içinde olması gerektiğini 
söylüyor. Çorbamızı içtikten son-
ra Şumnu’nun diğer güzellikleri-
ni görmek için şehir turu atıyoruz. 
Bir Türk konağını ziyaret ediyor 
ve Deliorman bölgesinin başkenti 
Razgrad’a doğru yola çıkıyoruz. 

Razgrad Ahmet Bey 
Camisinde Dalından 
Kiraz Yiyoruz 
Yeşillikler arasında yaklaşık bir 

saat yol aldıktan sonra Razgrad’a 
giriyoruz. Razgrad Deliorman böl-
gesinin başkenti. İlk durak yerimiz 
avlusunda Razgrad Müftülüğü’nün 
de bulunduğu Ahmet Bey Cami-
si oluyor. Bu cami merkezdeki en 
önemli yer konumunda. Cuma günü 
olması nedeniyle cami avlusu ol-
dukça kalabalıktı. Oradaki Türk 
kardeşlerimizle tanışıyor ve sohbete 
koyuluyoruz. Hemen Müftü Meh-
met Ala Beyi çağırıyorlar. Müfte 
Mehmet Beyle tanışıyor ve sohbe-
te başlıyoruz. Müftü beyden Razg-
rad’taki genel durumu öğrenmeye 
çalışıyoruz. Razgrad bölgesinde 99 
Cami ve 17 Mescit olduğunu öğren-

diğimizde çok hoşumuza gidiyor. 
Müftü Mehmet Bey Deliorman 

bölgesinin Türk bölgesi olduğu-
nu, Başkent konumundaki Razgrad 
şehrinde altı İlçe Belediye Başka-
nının hepsinin Türk olduğunu, sa-
dece Razgrad Şehrinin Belediye 
Başkanının Bulgar olduğunu ve 
aslında onun da Türklerin oyları ile 
seçildiğini söylüyor. Razgrad şe-
hir nüfusunun çoğunluğunun Türk 
olduğunu da ilave ediyor. Sohbeti-
mize bir süre daha devam ediyor ve 
sonrasında cami avlusundaki kiraz 
ağacından dalından kopararak ki-
raz yiyoruz ve bu kiraz ağacını di-
kenlerden Allah razı olsun diyoruz. 
Daha sonra Müftü Bey’den aldığı-

mız öneriler doğrultusunda gezimi-
ze devam ediyoruz.

Maktül İbrahim Paşa 
Camisi’ndeyiz
Ahmet Bey Camisi’nden son-

ra panaromik bir şehir turu atarak 
merkezdeki parka gidiyoruz. Parkın 
içinde Belediye Başkanlığı, Razg-
rad Valiliği gibi önemli kamu bi-
naları da yer alıyor. Çocuk eğlence 
bölümleri ve her şey var bu parkta. 
Ancak parkın en güzel yerinde ise 
Maktül İbrahim Paşa Camisi bulu-
nuyor. Hatırlamanız için söylüyo-
rum, Muhteşem Süleyman dizisin-
de Kanuni ‘nin en yakın arkadaşı ve 
Veziri Azam-ı İbrahim Paşa namı 
diğer Pargalı İbrahim’in yaptırdığı 
camidir bu cami. 

Bu cami hem mimarı açısından 
ve hem de konum açısından çok 
önemli bir özelliğe sahiptir. Ancak 

Şumnu Nüvvab Medresesi 

Şumnu tarihi Türk evi 

Maktül (Pargalı) İbrahim Paşa Camisi / Razgrad
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mevcut durumu ise içler acısıdır. 
Eser Avrupa Kültür Mirasını ko-
ruma yasaları gereği yıkılamıyor. 
Mutlaka restore edilmesi ve yaşatıl-
ması gerekir. İbrahim Paşa Camisi 
de restorasyon gerekçesi ile adeta 
çürümeye ve çökmeye terk edilmiş 
durumda. Razgrad Türk Bölgesinin 
başkenti durumunda. Belediye Baş-
kanı Türklerin oyları ile seçilmiş. O 
zaman bu cami mutlaka restore edil-
meli ve ibadete açılmalıdır. Buradan 
iki laflarının biri biz Osmanlının to-
runuyuz diyen Türk Hükümet yetki-
lilerine sesleniyorum. TİKA bu işe 
el atmalı ve bu güzelim eser ibadete 
açılmalıdır. Eğer bu yapılmazsa ve-
bali üzerinizde kalır. Bizden söyle-
mesi. 

Osmanlı İnce 
Donanmasının Üslerinden 
Biri olan Ruscuk
Maktül İbrahim Paşa Camisin-

den içimiz buruk, gönlümüz kırık 
ve oldukça üzgün ayrılıyoruz ve 
hızla yola koyuluyoruz. Çünkü he-
defimizde Osmanlının İnce Donan-
masının üslerinden bir olan Ruscuk 
var. Cuma namazını Ruscuk’ta kıla-
cağız. Bu nedenle hızla yol almamız 
gerekiyor. Razgrad ile Ruscuk arası 
yaklaşık 100 km. Yol düzgün ve çift 
şerit. O nedenle hızlı ilerliyoruz. 
Bu bölgeler aynen bizdeki Karade-
niz bölgesi gibi, her taraf yemyeşil. 
Kurumuş ot görmek mümkün değil. 

Yeşillikler ve ormanlar arasında 
ilerleyerek nihayet hedefimizdeki 
son nokta olan Ruscuk şehrine gi-
riyoruz. Öncelikle şehre ve Tuna 
Nehrine hakim bir tepede bulunan 
Osmanlının Levent Tabyalarını 
geziyoruz. Levent Tabyalarının ol-
duğu karargah artık bir eğlence mer-
kezi olmuş durumda. Gittiğimizde 
kapalı olduğu için içeri giremedik. 

Daha sonra nazlı nazlı akan Tuna 
Nehrini ve İnce Donanmamızın üs-
lerinden biri olan Ruscuk şehrini 
Levent Tabyalarından seyre dalıyo-
ruz. Buraları görüp de o şanlı Türk 
Tarihini hatırlamamak ve bugünkü 
durumumuza üzülmemek mümkün 
değildir. Aslında Türk Tarihi hak-
kında fazla bir şey bilmezseniz ya 
da şanlı mücadeleler verilen bu top-
rakları görmezseniz, buralarda ka-

lan Evladı Fatihan ile tanış olmaz-
sanız inanın çok fazla üzülmezsiniz 
ve perişan olmazsınız. Hani bir laf 
vardır, “göz görmeyince gönül kat-
lanır’’ diye. 

İşte buralarda kalan kardeşleri-
mizin sıkıntılı durumlarını görünce 
neden daha ilerisini devlet olarak 
yapamıyoruz diye üzülüyoruz. Dün-
yanın neresinde bir Türk varsa onun 
sorunu Türkiye’nin sorunu olmalı-
dır. Bunu başarmak zorundayız. 

Cuma namazı vakti yaklaşıyor. 
Onun için hızlı bir şekilde şehir 
turu atıyoruz. Şehir merkezinde 
küçük eski bir cami buluyoruz. 
Camideki Türkler ile tanışıyoruz. 
Caminin hocası ile biraz sohbet 
ediyor, Giresun’lu olduğunu ve 3 
yıldır burada görev yaptığını öğre-
niyoruz. Hoca ilk geldiklerinde çok 

Maktül İbrahim Paşa Camisi’nin 
Kitabesi
Pargalı İbrahim olarak bilinen Kanuni 

Sultan Süleyman’ın sırdaşı, veziri azamı 
önce Makbul İbrahim Paşa olarak anılır-
dı. Ancak boğularak idam edildikten sonra 
Maktül İbrahim Paşa olarak anılmaya baş-
lanmıştı. Yaptırdığı cami ve diğer eserler 
bu isimle anılmaktadır.

Razgrad / Maktül (Pargalı) İbrahim Paşa Camisi’nin içler acısı kapısı ve mihrabı 

Osmanlı Levent Tabyaları / Rusçuk 
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zorluklar yaşadıklarını, ancak artık 
bunları aştıklarını, camaatlerinin de 
çoğaldığını söylüyor. Bize genç bir 
delikanlı veriyor ve Cuma vaktine 
kadar şehri geziyoruz. 

Rehberimizle birlikte ilk önce 
İmam Hatip Lisesi ve Tarihi Se-
yid Mirza Bey Camisi’ni görmeye 
gidiyoruz. İmam Hatip Lisesi eği-
tim dönemi bitimi dolayısıyla resto-
rasyon yapılıyor. Seyid Mirza Bey 
Camisi ise bölgede geçirilmiş olan 
bir patlama sonucu tahrip olmuş 
durumda. Duvarlarında çatlama-
lar mevcut. Bu haliyle namaz kılı-
nabilecek bir durumda değil. 2013 
yılında Bakan Bekir Bozdağ ziyaret 
etmiş ve TİKA tarafından resto-
re edileceği sözünü vermiş. Hatta 
Bulgaristan Kültür Bakanlığından 
da restorasyon izinlerini aldıklarını 

söylemiş. İnşallah sözlerini tutarlar 
ve bu güzide camimizi restore ede-
rek ibadete açarlar. Çünkü bu cami 
Ruscuk’taki Türkler için son derce 
önemlidir.

Buradan sonra Tuna kenarına 
geçiyoruz ve nehir kenarında biraz 
dolaşıyoruz. Bu arada Tuna boyu 
konakları ve özellikle son dönem 
Osmanlı valilerinden Mithat Paşa-
nın konağını arıyoruz. Mithat Paşa 
Ruscuk Valisi olarak görev yapmış 
ve bu bölgede önemli imar faali-
yetleri gerçekleştirmiştir. Hakkında 
yalan yanlış pek çok şey anlatılsa da 
bölgeye büyük hizmetler yapmış bir 
Osmanlı paşasıdır. Tuna kenarında 
Osmanlı İnce Donanmasının bu-
lunduğu bölgeye doğru yürüyoruz. 
Ama orada ince donanma yerine 
Tuna üzerinde taşımacılık yapan 

gemileri görüyoruz. Tuna kenarında 
yürümek, dedelerimizin teneffüs et-
tiği ve büyük medeniyetler kurduğu 
buraları görmek, buradaki Türk kar-
deşlerimiz ile Tuna kenarında yü-
rümenin mutluluğunu tarif etmeye 
kelimeler yetmiyor. 

Tuna kenarı yürüyüşümüzü bu-
rada noktalayarak rehber karde-
şimiz ile birlikte hızlı bir şekilde 
Cuma namazına gidiyoruz. Aslında 
bizim niyetimiz Cuma namazını 
yolda kılmaktı. Ancak Hollanda 
da çalışan genç rehber kardeşimizi 
Cuma namazını birlikte kılmamıza 
çok istekli gördüğümüz için onu 
da hoşnut etmek açısından namazı 
Ruscuk’ta kıldık. Cuma namazın-
dan sonra oradaki Türk kardeşleri-
mizle içimiz buruk bir şekilde veda-
laşarak yola koyuluyoruz. 

Rusçuk İmam Hatip Lisesi
Rusçuk Seyid Mirza Bey Camisi 

Rusçuk / Tuna Boyu Osmanlı’nın İnce Donanma Merkezlerinden Rusçuk Ekibimiz Tuna boyunda 
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Demir Baba Tekkesi’nin 
Maneviyatını Solumaya 
Gidiyoruz
Balkanların ve Anadolu’nun 

Türkleşmesinde ve İslamlaşmasın-
da Horasan erenleri Sarı Saltukla-
rın yani Hoca Ahmet Yesevi’nin 
talebelerinin etkisi unutulamaz. 
Balkanların hemen her yerinde bu 
tekkelere rastlanır. İşte bu bölge-
nin manevi mimarı Demir Babanın 
Tekkesine gidip onun başında bir 
Fatiha okumak buraya kadar gel-
dikten sonra bize farzdır diye düşü-
nüyor ve yola giriyoruz. Tabelaları 
takip ederek gidiyoruz. Bir ara yolu 
kaybediyoruz. Yoğun ormanlar ara-
sına dalıyoruz. Her taraf aynı biz-
deki Istranca Ormanları gibi. So-
nunda yanlış gittiğimizi fark ediyor 
ve geri dönüyoruz. Ancak pes et-
mek yok. Sonunda sora sora Demir 
Baba Tekkesinin yerini buluyoruz. 
Hani derler ya sorarak Bağdat bu-
lunur diye. 

Bir panayır bölgesinde araba-
mızı park ediyoruz. Hemen yanda-
ki çeşmeden suyumuzu içiyor ve 
kenarda kurban kesen delikanlıya 
Tekkeyi soruyoruz. Bize tarif edi-
yor. Aşağı dere içine doğru yolu 
takip etmemizi söylüyor. Kendisi-
ne ne kurbanı kesiyorsun dediği-
mizde yeni doğan oğlunun kurbanı 

olduğunu söylüyor. Oğluna uzun 
ve sağlıklı ömür dileyerek Demir 
Baba Tekkesine inmeye başlıyoruz. 
10 dakika merdivenlerden inerek 
Tekkeye varıyoruz. Tekkenin görü-
nümü ve kurulduğu bölgenin man-
zarasını yazı ile ifade etmek müm-
kün değil. İnsanın aklı almıyor. Bu 
Allah dostları buralara nasıl geldi-
ler. Tekkelerini buralara ne şekilde 
kurdular. Etraflarına insanları nasıl 
topladılar ve irşat ettiler. Bunlara 
akıl sır ermiyor. Bu işlerin Yüce 
Allah’ın yardımı olmadan olması 
hiç mümkün değil. Bu ermiş insan-
lara ilahi bir ses git ve bu kayaların 
altına Tekkeni kur diyor. Onlar da 
bu sese kulak vererek gidip Tekke-
lerini kuruyor ve insanları hak yola 
yönlendiriyorlar. Allah onlardan 
razı olsun.

İşte bu duygular ile Demir Baba 
Tekkesi’ni, kabrini ve müze şeklin-
de düzenlenmiş evini ziyaret edi-
yoruz. Tekkenin girişinde Bağcılar 
Belediyesi tarafından yazılmış bir 
kitabe ve onda Demir Babanın bir 
dörtlüğünü görüyor ve onu da kay-
da alıyoruz. Sanıyorum bu Tekke 
Bağcılar Belediyesi tarafından res-
tore edilmiş. Osmanlı Türklerinin 
ardında bıraktığı bu eserlere her 
kim hizmet ederse onlara teşekkür 
etmek boynumuzun borcudur. Bu-
rada Bağcılar Belediyesine de bu 
hizmetinden dolayı teşekkür edi-
yoruz. Ziyaretten sonra geri dönü-
yoruz. Ancak geri çıkmak inmek 
kadar kolay olmuyor. Yaklaşık 200 
dik merdiveni çıkmak durumunda-
sınız. Böylece bir yandan da kalbi-
mizi test etmiş oluyoruz.

Nüfusunun Neredeyse 
Tamamı Türk olan 
İSPERİH’teyiz
Demir Baba’nın manevi deste-

ğini de aldıktan sonra daha büyük 
bir şevkle İsperih yoluna giriyoruz.  
Artık güzel Ruscuk şehrini de ge-
ride bırakarak geniş ve ekili ovalar 
arasında yol alıyoruz. 

İsperih Kasabası’nın hemen 
tüm köyleri ve şehir merkezi Türk-
lerden oluşuyor. Bir saatlik bir yol-
culuktan sonra İsperih’e geliyoruz. 
Orada bir Kuran Kursunu ziyaret 
ediyoruz. 

Kurstaki öğrenciler Kuran eği-
timi alıyorlar. Onlarla sohbet edi-
yoruz. Kursta bize ikram edilen 
yemekleri ve meyveleri yiyoruz. 
Ardından yöneticiler ile birlikte çay 
sohbeti yapıyoruz. Oradaki Türkle-
rin sorunlarını birinci ağızdan din-
leme fırsatını buluyoruz. 

Süleyman Hilmi 
Tunahan’ın Doğduğu
Evdeyiz
Rahmetli Süleyman Hilmi 

Tunahan’ın talebelerinin hizmet 
verdiği bu kursta bir süre kaldıktan 
sonra Süleyman Efendi’nin doğdu-
ğu köy olan Ferhatlara gidiyoruz. 
Ferhatlar 600 nüfuslu çok güzel ve 

Adını aldığı Demir Baba’nın ayakkabısı 

Demir Baba Türbesi 
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şirin bir Türk köyü. Önce köyün ca-
misinde ikindi namazını kılıyoruz. 
Oradaki köylü çocuklar ile sohbet 
ediyoruz. Daha sonra Süleyman 
Efendi’nin doğduğu eve gidiyoruz. 
Ev şimdi müze olarak kullanılıyor. 
Orayı ziyaret ediyor ve bahçesin-
deki kirazlardan tadıyoruz. Burada 
ülkemizin maneviyatına büyük kat-
kılar sağlamış 

Süleyman Efendi’nin ruhuna 
Fatiha’lar okumayı da ihmal etmi-
yoruz. Allah onlardan ve bu aziz 
Türk Milletine hizmet eden herkes-
ten razı olsun. Buradan sonra dö-
nüş yolumuz üzerinde Süleyman 
Efendi’nin babası Hoca Osman 
Efendi’nin de kabrini ziyaret edi-
yor ve dualar okuyoruz.

Dönüş Yolundayız
Doğu Bulgaristan gezimizi Fer-

hatlar Köyü ile noktalıyor ve dönü-
şe geçiyoruz. Kuran Kursu görevli-
si kardeşimiz bize Razgrad’a kadar 
refakat ediyor. 

Dönüşü farklı bir yoldan yap-
mayı düşünüyoruz. Razgrad, Tar-
govishte, Omurtag, Koten, Yanbo-
lu, Elhova’dan Hamza Bey sınır 
kapısından Edirne’ye gelen dağ 
yolunu tercih ediyoruz. 

Yolculuk sonunda hepimiz iyi ki 
bu yolu tercih ettik diyoruz. Çünkü 
çok hoş bir yol. Dağları çıkıp iniyo-
ruz, dakikalarca sağlı sollu orman-
lar arasında yolculuk yapıyoruz ve 
yemyeşil ovalar arasında seyahat 
ediyoruz. 

Bir dinlenme tesisinde duruyor 
ve çay içiyoruz. Orada Antalya’dan 
tatilden dönen Bulgaristan’da ya-
şayan Türklerle tanışıyor ve biraz 
sohbet ediyoruz. Gece 24:00 sula-
rında Türkiye’ye giriş yapıyoruz. 

Doğu Bulgaristan Deliorman 
(Doluorman) Türk Bölgesine yap-
tığımız iki günlük gezi sonucunda 
bölgeden mutlu ve umutlu ayrıldı-
ğımızı siz okuyucularım ile paylaş-
mak isterim. Bulgaristan’daki Türk-
ler için Türkiye ve bizlerin yapması 
gereken çok şey olduğuna inanıyo-
rum. Bunları şöyle sıralayabiliriz.

1- Türkiye olarak Bulgaristan 
Türk bölgelerine daha fazla seya-
hat yapmalıyız. Oradaki Türklerin 
yalnız olmadıklarını devamlı his-
setmeleri gerekir. 

2- Bununla birlikte Türkiye’de 
yaşayan Bulgaristan doğumlu va-
tandaşlarımızın mutlaka doğdukla-
rı yerlerle bağlantılarını kesmeme-
lerini ve Bulgaristan vatandaşlığını 
da almalarını ve oradaki Türk nüfu-
sun artmasını sağlamalıyız. 

3- Tarihçilerimizin Bulgarların 
kökeninin Tuna Bulgar Türk Dev-
letine dayandığını yazılarında ya-
yınlamaları ve böylece Türkler ile 
Bulgarlar arasında sıcaklığın doğ-
masını sağlamaları gerekir. 

4- Ayrıca TİKA Bulgaristan’da-
ki ecdat yadigârı mimari eserleri-
mizi restore etmeli ve insanlığın 
hizmetine sunmalıdır. 

5- Belediyelerimizin Bulgaris-
tan’daki Türk ağırlıklı belediyeler-
le kardeş belediye olmaları ve böy-
lece iyi ilişkilerin artması gerekir.

6- Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
Bulgaristan Devleti ile görüşerek 
Türklerin ağırlıklı olduğu bölgeler-
de Türkçenin İkinci resmi dil olma-
sını ve mutlaka kamu okullarında 
Bulgarca’nın yanında öğretilmesini 
sağlamalıdır. Çünkü gezi esnasında 
herkesin çok iyi Türkçe konuştu-
ğunu görüyoruz. Sorduğumuzda 
okulda değil de anne babalarından 
öğrendiklerini söylediler.

7- Bulgaristan’daki Türk Parti-
leri ile daha yakın ilişkiler kurul-
malıdır.

8- Özellikle Trakya’daki Devlet 
Üniversiteleri ve ülkemizdeki Özel 
Üniversitelerin Bulgaristan Üniver-
siteleri ile yakın ilişki içinde olma-
larının sağlanması gerekir.

9-Özel Üniversitelerin Bulgaris-
tan’dan öğrenci almaları teşvik 
edilmelidir.

10-Türk iş adamlarının Bulgaris-
tan’da iş yeri açmaları gibi pek çok 
alanda işbirliği yapılması oradaki 
Türk etkinliğini artıracaktır. Çünkü 
gezimiz esnasında İsperih bölge-
sinde çocukların ileride ne olmak 
istediklerini sorduğunuzda büyük 
çoğunluğu biçerdöver operatörü 
diyor. Çünkü bölge tarım bölge-
si olması ve kolay iş bulmaları bu 
mesleği düşünmelerini sağlıyor. 

Bulgaristan’ın ve oradaki Türk 
kardeşlerimizin geleceğinin daha 
güzel olacağına inanıyorum.

Bulgaristan gelecekte AB’nın 
yanında kurulacak Dünya Türk 
Birliği’nin de şerefli bir üyesi ola-
cağını şimdiden söylüyor ve bu 
yazıyı okuyan herkese mutlaka bir 
fırsatını bulup Doğu Bulgaristan 
Deliorman (Doluorman) bölgesini 
gezmelerini tavsiye ediyorum. 

* * *

İslam Alimi Süleyman Hilmi Tunahan’nın 
doğduğu ev / İsperih Ferhatlar Köyü

Evin içindeki Osmanlı arması 


