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Misâl-i cennettir evvel baharı
Açılır kırmızı gülü Tuna’nın
Öter bülbülleri leyl-ü nehârı
Eser bâd-ı sabâ yeli Tuna’nın

Tuna Nehri kültür ve medeniyet tarihimize ait binlerce eserin yer al-
dığı geniş bir coğrafyayı birbirine bağlıyor. Aslında, muhteşem bir tarih 
Tuna’yla birlikte akıyor. Yahya Kemal Beyatlı; “Türkün gönlünde dağ var-
sa Balkan, ırmak varsa Tuna” der. Biz de Balkanlar’dan Tuna boylarında 
tarih yolculuğuna çıkacağız... Âşık Çelebi Tuna Nehri hakkında şöyle der:

Rûmili’nün âb-ı rûyıdur Tuna
Sularun hod yüzi suyıdur Tuna  

Tuna boyları, tarihimiz ve kültürümüzde özel bir anlam ifade eder. Tuna 
Nehri, bir anlamda Anadolu’dan Viyana’ya uzanan Osmanlı medeniyetinin 
taşıyıcısı olmuştur. Almanya’nın Karaormanlar’ından doğan Tuna, 2800 
kilometre yol aldıktan sonra Karadeniz’e dökülür. Etrafında asırlarca hü-
küm süren kalıcı bir medeniyeti kuran Osmanlı ile birlikte anılmıştır Tuna.

Akıncıları ile meşhur Rumeli’nin akıncılarının hayatı, mertlik ve kutsi-
yetle yoğrulmuş bir üstün mücadele idi. Öyle ki bu gencecik ve tertemiz 
insanlar, beş vakit namazlarını kılar, oruçlarını tutar, ırza namusa saygılı 
ve İslâm’ın beş şartına uygun düşen hayatları ile tevhidi küfre galip çıkaran 
savaşçılardı. Rumeli akıncıları Tuna için şöyle demişlerdir:
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Tuna akıncının abdest suyudur
Gazinin, şehidin kanıyla doludur

Akıncıların üzerinde mekik dokudukları nehir Almanya’nın güneyinden, 
Karaorman (Schwarzwald) bölgesinde Brege ve Brigach ırmaklarının 678 
m yukarısındaki Donau-Eschingen kasabasında birleşir ve “Tuna” ismini 
alır. Yüreğimizde, tarihimizde yer etmiş bu “nehr-i azîz”imizle sınırımız 
Osmanlı ile birlikte kayboldu; fakat bizim kültürel sınırlarımız içinde yer 
alan Tuna, medeniyet coğrafyamızı sulayarak geçer gider. 

Her şeyi bir kenara bırakarak, şöyle bir Tuna’ya bakalım. Bizim gönlü-
müzde neyi var, neyi yok hele bir ağırlığını tartalım, sonra yola revân olup 
aheste aheste kültür coğrafyamızda dolaşalım, Tuna’yla birlikte akalım.

Tuna kimindir, nedendir ona beslenen bu sevgi? Türkülerde Osman 
Paşa’yla birlikte anılsa da; Tuna bizimdir ve gönüllerimizde hep öyle kala-
caktır. Almanya’dan doğan ve denize dökülene kadar Almanya, Avustur-
ya, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan, Romanya, 
Moldova ve Ukrayna olmak üzere toplam 10 ülkeden geçen bu nehir aynı 
zamanda 4 başkente de hayat verir, can verir. Tuna kıyıları misâl-i cennet, 
tazelenip akan suları âb-ı hayattır adeta. Tuna akarken bir tarih akıp gider 
önümüzden.

Tarihi bilmeyen Tuna’yı ne bilsin! Tuna denilince Viyana, Mohaç, Es-
tergon, Kanije, Budin gelir aklımıza. Sultan Murad Han gelir, Kanuni 
Sultan Süleyman gelir. Osmanlı’nın asırlar süren adaleti gelir. Koca 
Balkanlar’ın Deliorman, oradan da Eflak diyarına doğru uzanan cenah-
larında Tuna, Osmanlı’nın kimi zaman destansı kimi zaman hüzünlü 
hikâyelerini anlatır durur.

Tuna’yı görür görmez bir hüzündür kaplayan yüreğimizi. Adına yanık 
türküler, marşlar bestelendiğinden midir, yoksa nice kalem oynatıldığından 
mıdır diyeceksiniz. Hepsi var, lakin en çok da yitirdiğimiz coğrafyaya karşı 
duyduğumuz hüzün… Bir yabancılaşma derdinden… Sadece Tuna değil, 
Nil’den Tuna’ya kadar uzanan tüm coğrafyadır yaramızı yeniden kanatan.

Yüreğimizin bir kısmı buralarda kaldı; buradaki kardeşlerimizde… Bir 
bedenin âzâlarıyız her birimiz. Başka nasıl olabilir ki? Duyarlı hangi yü-
rek kayıtsız kalabilir ki bu duruma? Nil’den Tuna’ya Osmanlı coğrafyası-



11

nı gezdiğimizde bir başka atmosferde buluruz kendimizi. Kara bahtlı kıta 
Afrika’dan doğan Nil, medeniyetimizin kilometre çizgisi iken; onun kardeşi 
Tuna, Avrupa’da bir yetim çocuktur. Tuna’nın menbâında abdest alıp su 
içmek, Nil kenarında dolaşmak insana ayrı bir heyecan verir. 

Nil’den Tuna’ya hangi kaybımıza yansak bilinmez. Bilenlerin yüreği sızlı-
yor, bilmeyenler yabancı ülke zannediyor oraları. Önce kendimize yabancı-
laştık sonra da coğrafyamıza; zira sevmek, tanımakla başlar o coğrafyayı. 

Tuna üzerine şiirler yazılmış, roman ve hikayelere konu edilmiş; edebi-
yatçılarımıza ilhâm, akıncılara güç kaynağı olmuştur. 

Tuna boylarında sıra selviler,
Tan yeri estikçe sessiz ağlarmış
Gül bahçelerinde baykuşlar öter,
Şu viranelikler eski bağlarmış.

Aşık Çelebi de Tuna’ya ruh katarak şöyle der:

Kişver-i kâfirden iman ehline akûp gelür, 
Kıbleye yüz tutmuş yüzünü, bir Müselmândır Tuna.

Evet, Tuna Müslüman’dır. Tuna bizimdir; yeri geldiğinde akmaz, etrafını 
yıkmaz; bir nehirden çok, ama çok ötesidir bizim için. Kenarında dinle-
nirken tefekkür etmeyi bize bahşeden Tuna, Osmanlı’nın bağrından akar; 
tarihi neresinden dinlerseniz onun çağıltısını duyarsınız. Bir nehirde bir 
medeniyetin ihtişamını görürsünüz.

Osmanlı akıncıları silah kuşanarak Tuna Nehri üzerinden geçtikçe ken-
dilerine rütbe verilirmiş. Biz de ecdadımızın bastığı topraklarda, Tuna üze-
rinde seyahat ederek, onların hatıralarını arayacağız.

İsmail Kahraman
Gebze 2013
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Osmanlı Tarih Atlasın’da  Tuna  Nehri..

Tuna Nehri: Almanya’da Bad Büyük Dukalığı topraklarında Büyük Orman’dan çıkar. 
Bavyera’dan Avusturya- Macaristan içinden Viyana, Budapeşte ve Belgrad önünden 
geçer. Bulgaristan ile Romanya arasında  sınır olarak bir hayli doğuya doğru aktıktan 
sonra, güneye doğrulup Dobriçe Ovasına girer. İbrail, Kalas, İsakça, Tulca mevkiinden 
geçerek Kilya, Sine ve Hızırilyas isimlerinde üç ağızdan Karadeniz’e ulaşır. Bu ağızlar-
dan yalnız Sine gemi seyrine elverişlidir. Sava, Timok, Lom, İskerovid, Osma, Yanitre ve 
Karalom suları Tuna’ya karışır. Tuna Nehri’nin uzunluğu 2.860 km’dir. Toplam 817.000 
km2’lik araziyi sular.
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Tuna’dan akan tarihi bilmek için
Tuna’yı tanımalıyız

Tuna Nehri, Almanya’nın güneyinde Karaorman (Schwarzwald) 
bölgesinde Brege ve Brigach dağ ırmaklarının 678 metre yükseklikteki 
Donau-Eschingen’de (Donaueşingen) birleşmesiyle meydana gelir. Kay-
nağından fışkırarak ufak bir kanal sayesinde Brigach Nehri’ne döküldüğü 
noktadan itibaren bu nehrin ismi “Tuna” diye anılır. Donaueschingen’den 
Karadeniz’e döküldüğü Ukrayna’nın Sulina limanına kadar uzunluğu 
2779 km’dir. Bunun 2415 kilometresi üzerinde Seyrüsefer yapılmaktadır.

Tuna Nehri coğrafi bakımdan üçe ayrılır: Kaynağından Gönyü’ye ka-
dar yukarı Tuna (988 km), Gönyü’den Turnu Severin’e kadar Orta Tuna 
(860 km) buradan nehir ağzı Sulin’a kadar aşağı tuna (931 km). Kayna-
ğından denize döküldüğü noktaya kadar Almanya, Avusturya, Slovakya, 
Macaristan, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan, Romanya, Moldova ve 
Ukrayna olmak üzere toplam 10 ülkenin topraklarını kat etmektedir.

Tuna Nehri havzasının yüzölçümü 817.000 km2, uzunluğu 1690 km, 
eni ise 820 km’dir. Bu hidrografik havzada değişik uzunlukta 120 kadar 
ırmak ve nehir Tuna’yı beslemektedir. Bunlar arasında 500 km’den daha 
uzun olanlar İnn (505), Drava (893), Tisza (966), Sava (861), Morava 
(563), Olt (542), Siret (726) ve Prut’tur (950).

Tuna’nın su miktarı ve rejim bakımından geçtiği toprakların özellikle-



rine bağlıdır. Yazın buharlaşma ve kuraklık arttığından sular azalır. Kı-
şın ve ilkbaharda ise sular fazlalaşır. Nehir yatağından etrafa yayılır. Bu 
durumda bir deniz görünüşü alır. Nehrin ortalama genişliği 400-500 m 
olmasına rağmen bazı yerlerde 1200 m’ye ulaşır.

Nice destanlara konu olmuş, gönüllerde yer bulmuş bu eşsiz nehir, 
ortalama olarak bir yılda Karadeniz’e 200 milyar metreküpten fazla su 
taşır. Bu esnada getirdiği, çakıl, kum ve mil gibi maddelerin toplam ağır-
lığı 8 milyar tonu geçer. Orta Avrupa ile güneydoğu Avrupa arasında 
ulaşım bakımından önemli olmasından, geçtiği yerdeki her devlet temiz-
lenmesine büyük çaba sarf eder. Romanya Sırbistan sınırında Demirkapı 
Boğazı’nda büyük bir hidroelektrik santralı inşa edilmiş ve ırmağın akışı-
nı düzenlemek için kanallar açılmıştır.

Nehirde özel olarak yapılmış gemilerle ulaşım sağlanır. Demirkapı’dan 
Karadeniz’e kadar olan kısımlar ekseriyetle kışın donar. Donma müddeti 
aşağı yukarı 40 gün kadar sürer. Bazı seneler havaların ısınmasıyla çö-
zülen buzlar büyük parçalar hâlinde Karadeniz’den İstanbul Boğazına 
kadar gelirler.



15

Ya Allah Ya Bismillah diyerek vefalı dost Adnan Büyüksoy’un “Tuna’ya 
Hasret” şiiriyle Tuna boylarına hasretimizi biraz olsun dindirip yanık bağrı-
mıza su serpecek... Her ne kadar bu çalışmayla ecdadımıza vefa borcumuzu 
ödeyemesek de onların ruhlarını şad etmek maksadıyla Devr-i Âlem diyoruz...

TUNa’Ya HaSRET

Düşmüyordun yaşlıların dilinden, 
Hep geçerdin yad ellerin ilinden, 
Kıskanırdık suladığın yerleri,
Akında, gazada düşen serleri.

Aktın durdun bir ülkede durmadın,
Köpürdün de kından çıkıp vurmadın,
Serhat boylarında akında mısın? 
Bizdeki özlemin farkında mısın? 

Yer yer kattık seni sınırımıza, 
Sana kucak açtık gir bağrımıza, 
Bıraktık ki seni Karadeniz’e, 
Rüzgarla rayihan gelsin hep bize. 

Pek çok zaman susuzları kayırdın, 
Bazı yerde ülkeleri ayırdın, 
Mavi Tuna derler, hayal ederdim, 
Gün olur görmeye giderim derdim. 

Bir gün Silistre’de kıyında durdum, 
Suyun bulanıktı, içten burkuldum,
Dostlar yok diye mi pek bulanıksın? 
Sen de bizler gibi bağrı yanıksın. 

Özlemiş gibisin sipahileri, 
Heyhat ki mazi gelmiyor geri, 
Hasret kaldı isen ezan sesine,
Gelseydin tutunup at yelesine. 

Dinle bak, kimseye söyleme sakın, 
Geçtiğin yerlere başlattık akın, 
Başın ağrıyorsa orda oluruz, 
Sen bizle, biz senle huzur buluruz

Tuna’ya Hasret
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ALMANYA

Ülke adı: Almanya Birleşik Cumhuriyeti
Başkent: Berlin
Nüfus: 81,757,600
Yüzölçümü: 349, 223 km²
Dil: Almanca 
Din: Hıristiyanlık
Yönetim Biçimi: Federal Cumhuriyet
İdarî Bölgeler: Birleşik Almanya 13 eyaletten ve 3 serbest   
 şehirden meydana gelmiştir.
Para Birimi: Euro (1999 yılına kadar: Alman Markı)
Telefon Kodu: 49
Internet Kısaltması: .de
İklimi: Kışları ılımlı ve yazları serindir, buna karşın   
 sıcaklık çoğu zaman 30°C’yi (86°F)    
 aşabilmektedir. Doğuda ise iklim daha
 karasaldır; kışlar çok soğuk, yazlar çok sıcak ve  
 kuru olabilmektedir. Orta ve güney Almanya  
 ise farklı olarak karasal iklim ile okyanus iklimi  
 arasında bir geçiş bölgesidir.
Tarım ve Hayvancılık: Bugün Almanya’da tarım, modern usullere göre  
 yapılmaktadır. 1949 yılından sonra büyük bir

“Osmanlı’nın Kader Arkadaşı”

Tuna’nın Kaynağı
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 hızla gelişen tarım, bugün büyük devletlerle   
 boy ölçüşecek duruma gelmiştir. Ülke   
 topraklarının % 35’i ekime müsaittir. Elde
 edilen ürünler; buğday, çavdar, arpa, yulaf,   
 patates, şekerpancarıdır. Şekerpancarı, Alman   
 ekonomisinde büyük bir yer tutmaktadır.
 Büyükbaş hayvancılığı Alman ekonomisinde   
 önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle sığır
 yetiştiriciliği ülke ekonomisinde önemli bir   
 yere sahiptir. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
 ise daha az miktarda yapılmaktadır. Büyükbaş  
 hayvancılığın yanı sıra tavukçuluk da çok   
 gelişmiştir.
Doğal kaynakları: Almanya enerji üretiminin % 52,2’sini   
 madenlerden, %17,7’sini nükleer enerjiden elde  
 etmektedir.
Konumu: Orta Avrupa’da, Kuzey Denizi ile Alpler   
 arasında uzanan bir devlettir. Doğusunda   
 Çekoslovakya ve Polonya; güneyinde Avusturya  
 ve İsviçre; batısında Fransa, Hollanda, Belçika  
 ve Lüksemburg; kuzeyinde Danimarka ve Kuzey  
 Denizi yer alır.
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• Almanların ataları Germenler, bundan 2000 yıl önce Ren Nehri’nin 
batısında yaşıyordu. Germenler Romalıların istila hareketlerini 
durdurabilmek için onlarla birçok savaş yaptılar ve Romalıları 
yenerek Orta Avrupa üzerinde hakimiyet kurmalarını önlediler.

• Roma İmparatorluğu topraklarını işgal eden Germen kabileleleri 
Romalıların geleneklerini, kültürlerini ve hatta dinlerini benimsediler. 
Yalnız Ren ile Elbe nehirleri arasına yerleşmiş olan asıl Germenler 
kendi dillerini ve geleneklerini koruyabildiler. 

• Büyük Karl (Şarlman) zamanında Saksonlar, Büyük Karl’ın 800 
yılında Papa tarafından Roma İmparatoru ilan edilmesiyle zorla 
Hıristiyan yapıldılar.

• Büyük Karl’ın (Şarlman) ölümünden sonra torunları zamanında 
Roma İmparatorluğu parçalandı ve dükalıklara bölündü. Torunları 
bu dükalıklarda mukaddes Roma İmparatoru seçilebilmek ve 
İtalya’yı ele geçirmek için asıl Alman halkını unuttu.

• Luther, Roma Katolik Kilisesi’nin eğitim ve ibadet şeklini şiddetle 
yererek Protestanlığı yaymaya başladı. 

Almanya’nın Kısa Tarihi
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• Mezhep savaşları neticesinde kralların ve devletin gücü azaldı. Bu 
kargaşa ortamında Hohenzollerin hanedanından Birinci ve İkinci 
Friedrich’ler başa geçerek Prusya Krallığını kurdular ve yönetimi ele 
geçirdiler. 

• Almanlar, Avusturya ve Fransa ile pek çok savaş yaptı ve neticede 
1861 yılında Prusya Krallığı’na Birinci Wilhelm, Kont Otto von 
Bismarck Schönhausen’de başkanlığa getirildi. 

• Bismarck zamanında Almanya’nın kuvvetli temelleri atıldı ve 
birleşme sağlandı. 

• Birinci Wilhelm’den sonra İkinci Wilhelm Prusya Kralı oldu ve 
bunun zamanında Bismarck’a işten el çektirildi ve Alman halkı 
büyük silahlanma faaliyetine girişti. 

• Almanya, Avusturya - Macaristan, Türkiye ve Bulgaristan’la ittifak 
kurarak Birinci Dünya Savaşı’na girdi. Bu savaşta Almanlar ve 
müttefik devletler, Fransa, İngiltere ve Rusya’yla savaştılar. 

• ABD’nin karşı taraf lehine savaşa katılmasıyla Almanya ve 
müttefik devletler 1917 yılında yenik düştüler. Almanya bu savaşta 
sömürgelerini kaybettiği gibi, toprak kaybına da uğradı. Ayrıca 33 
milyar dolar tutarında tazminat ödemek zorunda kaldı. 

• Alman hükümdarları haklarından feragat etti, Weimar’da yapılan 
yeni bir anayasa ile 1919 yılında Almanya’da Cumhuriyet ilan edildi.

• 1925 yılında, Mareşal Paoul von Hinderburg Almanya’nın ikinci 
cumhurbaşkanı oldu ve yedi yıl sonra da Hinderburg ikinci defa 
cumhurbaşkanı seçilince, Adolf Hitler’i başbakan yaptı. 

• Hitler başbakan olunca, bütün Yahudileri Alman vatandaşlığından 
çıkardı, askerî eğitime ve silahlanmaya önem vererek Almanya’yı 
silahlı bir güç haline getirdi. 

• Hitler, 1936 yılında İtalya ile Roma-Berlin miğferini kurdu. 
Çekoslovakya ve Polonya’yı işgal etti. 

• 1939 yılında Polonya’nın işgalinden sonra, Fransa ile İngiltere, 
Almanya’ya karşı savaş ilan ettiler. Ardından Alman birlikleri 
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Danimarka, Norveç, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg’u işgal etti. 

• 1941 yılında Hitler, Balkan Yarımadası’nı da işgal etti ve sonra da 
Rusya’ya saldırdı. 

• 1941 yılında ABD’nin batı devletlerinin yanında savaşa katılmasıyla 
Almanya ve müttefik devletler yenik düştü ve Almanya dört devlet 
arasında paylaşıldı. Fransa, İngiltere ve ABD’nin aldıkları bölümde 
Federal Batı Almanya Cumhuriyeti yer aldı. Ruslara kalan bölümde 
de Doğu Almanya kuruldu.

• 1989’da Rusya’da görülen liberalleşme hareketleri iki Almanya’nın 
birleşmesini gündeme getirmiştir. 1990’ın başlarında yapılan 
anlaşma neticesinde utanç duvarı yıkılmış ve iki Almanya birleşme 
kararı almıştır. 4 Ekim 1990’da iki Almanya resmen birleşmiştir.
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U
çağımız Karadeniz semalarından geçtikten sonra 
Tuna Nehri’nin denize döküldüğü Romanya-Ukray-
na hududundan Avrupa semalarına giriyor. Kaptan 
pilot; Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan 
ve Avusturya hava sahalarından geçtiğimizi söylerken 
Tuna da bize eşlik ediyor.

Tuna Nehri’nin Almanya’nın Donaueschingen kasabasından doğdu-
ğunu acaba kaç kişi bilir? Tarih okuyanlar, tarih şuuruna sahip olanlar 
Tuna’ya sadece bir nehir olarak bakmaz. Tuna kültür ve medeniyet tari-
himizin sınır çizgisidir.

Tuna’nın Türk tarihini mırıldanan nazlı nazlı akışını, yaylar çizerek 
kıbleye doğru süzülüşünü seyrederek Almanya’ya, Tuna nehrinin kayna-
ğına doğru yolumuza devam ediyoruz.

Uçağımız, Almanya ve İsviçre hava sahasına girdiğinde Alp Dağları, 
selam durmuş bizleri karşılıyor gibiydi. Tuna Nehri’nin doğduğu Alman-
ya, Fransa ve İsviçre sınırındaki ormanları süsleyen gürgen, meşe ve di-
ğer geniş yapraklı ağaçlar sonbaharda adeta altın sarısına bürünmüşler, 
aralarındaki yeşil çam ağaçlarıyla rengârenk bir tabloyu andırıyorlardı. 

Tuna’nın, Almanya’nın Donaueschingen kasabasındaki kaynağına git-
mek ve kaynağından kana kana su içmek için heyecanlanıyorduk. 



24

Tuna’nın kaynağında Osmanlı yok!
Tuna Nehri, Almanya’nın güneyinde Karaormanlar bölgesinde Brege 

ve Brigach dağ ırmaklarının 678 m yükseklikteki Donaueschingen’de bir-
leşmesiyle meydana geliyor. 

Tuna’nın kaynağının bulunduğu Donaueschingen, Almanya’ya bağlı 
bir kasaba. Nehrin Donaueschingen’den Karadeniz’e döküldüğü Sulina 
Limanı’na kadar uzunluğu 2779 kilometre. Donaueschingen kasabasın-
dan fışkırarak ufak bir kanal sayesinde Brigach nehrine döküldüğü nok-
tadan itibarense bu nehrin ismi “Tuna” diye değişir. 

İsviçre, Fransa ve Almanya üçgeninde yer alan bu bölge su bakımın-
dan çok bereketli. Avrupa’nın en büyük nehri Ren’in kaynağı da bu böl-
gede bulunan, Almanya’nın Bodensee Gölü’dür.

Nihayet Tuna’nın kaynağındayız. Büyük bir şatonun hemen yanı ba-
şında 200 yıl önce demir parmaklıklarla koruma altına alınan kaynaktan 
sular, kumlu ve çakıllı tabakayı yırtarcasına yeryüzüne çıkıyor. Etrafta-
ki duvarlarda Almanya, Sırbistan, Slovakya, Avusturya, Macaristan, 
Bulgaristan, Romanya, Japonya ve Ukrayna’nın Tuna’yla ilgili görüş-
lerini yansıtan kitabeleri var. Tuna boylarında 500 yıl medeniyet kuran 
Osmanlı’dan ne bir anıt ne de bir kitabe, hiçbir ize rastlayamıyoruz. 
Demir parmaklıklardan Tuna’nın kaynağına inerek bu muazzam suyun 
kaynağından kana kana su içiyor, susuzluğumuzu değil, tarihimize olan 
hasretimizi gidermeye çalışıyoruz. Tuna’nın kaynağında bir sonbahar ak-
şamı, akşam namazımızı eda ediyor, ardından da Tuna boylarını vatan 
yapan akıncıların ruhlarına Fatiha okuyoruz. 

Tuna’nın iki ucunda iki devlet: Osmanlı ve almanya
Bugünkü Almanya ile olan ilişkilerimiz çok eski tarihlere dayanmak-

tadır. Her ne kadar Almanya’yla Osmanlı Devleti arasındaki ilişkiler 
Haçlı Seferleri’yle başlamış ise de, aslında ilk Türk-Alman yakınlaşması 
Kanuni Sultan Süleyman devrinde olmuştur. Busbecq, Alman-Prusya 
büyükelçisi olarak 1554’te İstanbul’a tayin edilmiştir. İyi bir diplomat 
olan ve bu vesileyle Türkleri yakından tanıma fırsatı bulan Busbecq aynı 
zamanda bir Osmanlı hayranıdır. Türk-Alman halklarını karşılaştırarak; 
“Tarih insanları ve ulusları umulmadık bir zamanda yan yana ve karşı 
karşıya getirir. Ben Alman ve Türk uluslarının ileride yan yana gelecekle-
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rine inanıyorum” demiştir. Busbecq bu görüşlerinde haklı çıkmıştır. Her 
ne kadar kan ve gözyaşı dolu bir şekilde neticelenecek olsa da Birinci 
Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti ile Almanya yan yana katılmışlardır.

Osmanlı ordusunda alman askerler
Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler 19. yüzyılda yeni bir döneme 

girmiştir. Uzun bir geçmişe sahip olan ikili siyasî ilişkiler, bu dönemde 
askerî ve teknik işbirliğine dönüşmüş ve zamanla kültürel ve ticarî alanlara 
da yayılmıştır. Ülkemizde o yıllarda Osmanlı yönetimini etkisi altına alan 
Fransız hayranlığı, yavaş yavaş yerini Alman hayranlığına bırakmıştır.

Sultan İkinci Abdülhamit gümrüklerde, maliyede ve en önemli-
si şehir içi güvenliğinde yapacağı düzenlemeler için gerekli uzmanları 
Almanya’dan sağlamıştır. Özellikle Fransız-Alman savaşındaki Alman 
galibiyeti padişahtan önce de askerî-sivil bürokraside Almanya’ya karşı 
bir eğilim oluşturmuştur. 1880’lerden itibaren iki taraf arasında yapılan 
bir sözleşme ile Osmanlı Hükümeti, Osmanlı üniforması ve rütbesi taşı-
yacak, bazı asker ve sivil uzmanları kadrosuna almıştır. 

Sultan İkinci Abdülhamit dış yardıma ihtiyaç duyduğunda, bunu 
ağırlıkla İngiltere ve Fransa’dan değil de Almanya’dan sağlama yoluna 
gitmiştir. Yine Sultan İkinci Abdülhamit, Bağdat Demiryolu Projesi’ni 
Alman Deutsche Bank’a vermek suretiyle de Alman müteşebbislerinin 
Osmanlı Devleti’ne yardım etmelerinin önünü açmıştır.

Başkent Berlin’de şehitleri andık
Hem Osmanlı hem de Türkiye için çok önemli bir yere sahip olan 

Almanya’da, Şehitler Haftası’nda, Çanakkale Savaşları konulu bir 
konferans düzenlendi. Başkent Berlin’de Avrupa Türk İslam Toplumu 
Teşkilatı’nın (İGMG) ev sahipliğinde yapılan programa Berlin’deki çeşit-
li sivil toplum örgütleri katılırken Belgesel Yayıncılık olarak bizi de konuş-
macı olarak davet ettiler. İlk defa düzenlenen ve muhteşem bir coşkuyla 
geçen programda şehitlerimizi yad ettik.

Orada şu gerçeği bir kere daha fark ettik: Almanya, Birinci ve İkin-
ci Dünya Savaşı’nda yerle bir olmuş, taş üstünde taş kalmamıştı. Ama 
buna rağmen Almanya bu gün önemli bir güç haline gelmeyi başarmış. 
Başkent Berlin bile dörde bölünmüşken, ülke 90 yıldır savaş ortamından 
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uzakta olan Türkiye’nin aksine hızla büyüyor. Alt yapı sorunu çoktan 
çözülmüş; ekonomik, sosyal ve siyasi istikrar sağlanmış.

Berlin’de 16 milyon Doğu alman vatandaşı var
Berlin’de 16 milyon Doğu Alman vatandaşı çoktan bütünleşmiş ve 

hatta birçoğu emekli olmuş. Doğu ve Batı Berlin bir araya gelmiş, bir 
zamanlar mayınlı olan bölgeler park haline getirilmiş. Yeni binalar ve 
geniş caddeler açılmış. Meşhur Berlin Duvarı adeta tarihe şahitlik ediyor. 
Duvarın bir kısmı ibret-i âlem için yıkılmamış.

Almanya Cumhurbaşkanlığı binasının önünde fotoğraf çekmemize 
polis karşı çıkmıyor. Fransızların Almanlara hediye ettiği altın melek hey-
keli ihtişamlı görünüyor. Belediye ve parlamento binalarını turist ve ziya-
retçiler rahatlıkla gezebiliyor. Türkiye’de TBMM’ye girmek ne mümkün!

1921’de Berlin’de bir Ermeni tarafından vurularak öldürülen son dö-
nem Osmanlı devlet adamlarından Talat Paşa’nın öldürüldüğü caddede 
belgesel çekiyoruz. 

Şehitlik Camii görülmeye değer
Berlin’de görülmeye değer yapılardan biri de Şehitlik Camii. Osmanlı 

Devleti zamanında Almanya’nın Müslüman mezarlığı olarak verdiği ge-
niş alana 1980’den sonra 2 minareli olarak yapılmış.

Caminin bahçesinde Türklerle birlikte çeşitli milletlere mensup Müslü-

Ogier Ghiselin De Busbecq (Busbecq)
Busbecq, Kanuni Sultan Süleyman devrinde, Almanya’yı, 

Avusturya’nın tamamını ve İtalya’nın bir bölümünü elinde bu-
lunduran V. Karl tarafından Osmanlı Devleti nezdinde Avustur-
ya Elçisi olarak tam yetkiyle görevlendirilmiştir. Busbecq, İm-
parator V. Karl’a ve Alman Devlet’nin ileri gelenlerine Osmanlı 
Devleti ve Kanuni Sultan Süleyman hakkında övgü dolu mek-
tuplar yazmıştır. İyi bir diplomat olan ve bu vesileyle Türkleri 
yakından tanıma fırsatı bulan Busbecq, Türk-Alman ilişkilerini 
belirli bir yakınlıkta yürütebilmeyi başarmıştır.
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manların mezarları da yer alıyor. Caminin girişinde Türk, Alman, Avru-
pa Birliği ve Berlin Eyaleti bayrakları dalgalanıyor. Talat Paşa’nın mezarı 
1947 yılına kadar burada kalmış, daha sonra kemikleri Şişli Hürriyet-i 
Ebediye Tepesi’ne getirilmiş. 

Berlin’de beni en çok ilgilendiren şey Alman Devlet Kütüphanesi’ndeki 
Osmanlı-Türk Tarihi ile ilgili yazma eserler oldu. Dünyanın çeşitli bölge-
lerinden binlerce araştırmacının geldiği Berlin Devlet Kütüphanesi’nde 
Türkçe, Osmanlıca ve Arapça yazma eserlerin bulunduğu çok geniş bir 
bölüm var.

Kültür ve Sanat’ın kalbi Berlin’de atıyor
Berlin Almanya’nın sadece politik başkenti değil, aynı zamanda da 

dünyanın kültür ve sanat başkentlerinden. Üç opera, filarmoni orkestra-
sı, birçok tiyatro, konser salonu ve kütüphanenin yanı sıra; Berlin Film 
Festivali, festival haftaları ve tiyatro günleri, tüm sanatseverleri Berlin’e 
çekiyor.

Berlin’de birçok müze bulunuyor. Özellikle şehrin doğusunda yer alan 
Müzeler Adası (Museumsinsel) içinde Pergamon Müzesi de dahil, bir-
çok müzeyi barındırmakta. Birbirinden ihtişamlı müzeler ziyaretçi akını-
na uğruyor. Ülkemizden kaçırılan Bergama Sunağı’nın bulunduğu Berlin 
Bergama Müzesi oldukça ilgimizi çekti. Bergama Müzesi’ndeki sunağın 
ülkemize getirileceğine inanıyorum.

Başlıca müzeleri ve turistik yerleri:
• Berliner Fernsehturm; Televizyon Kulesi 
• Pergamon Museum; Bergama Arkeoloji Müzesi 
• Guggenheim Berlin 
• Alte Nationalgalerie; Eski Ulusal Müze (Sanat Müzesi)
• Bodemuseum 
• Schloss Bellevue; Bellevue Sarayı 
• Siegessäule; Zafer Sütunu 
• Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche 
• Judisches Museum; Yahudi Müzesi 
• Funkturm; Radyo Kulesi 
• Aquadom & Sea Life Centre; Akvaryum ve Deniz Müzesi 
• Museum für Kommunikation; İletişim Müzesi 
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• Brandenburger Tor; Brandenburg Kapısı 
• Reichstag\Bundestag; İmparatorluk Binası / Federal Meclis 
• Gendarmenmarkt; Jandarmalar Meydanı 
• Checkpoint Charlie Mauer Museum ;Berlin duvarı ile ilgili tarih 
müzesi 
• Berliner Dom; Berlin Katedrali 
• East-Side-Gallery; Barış Anıtı 
• Holocaust-Mahnmal; Holocaust Anıtı 
• KaDeWe(Kaufhaus des Westens); Alışveriş Merkezi 
• Deutsches Technikmuseum; Alman Teknoloji Müzesi 
• Schloss Charlottenburg; Charlotenburg Sarayı 
• Berliner Rathaus (1991’den önce Rotes Rathaus); Belediye Sarayı 
• Bundeskanzleramt; Başbakanlık 
• Museum für Naturkunde; Doğa Bilimleri Müzesi 
• Filmmuseum Berlin; Film ve sinema tarihi ile ilgili müze 
• Neue Synagoge Berlin; Yeni Sinagog 
• Tiergarten; şehrin en büyük parkı ve mesire yeri 

almanya’nın En Eski Camisi: Schwetzingen Camii
Bu gün başta Almanya olmak üzere Avrupa’da irili ufaklı yüzlerce 

cami bulunuyor. Bu camiler bilhassa İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
Avrupa’ya giden Müslümanlar tarafından yapılmış. Almanya’da Müslü-
manlara ibadethane olarak yapılan ilk caminin 1915 yılında Müslüman 
esirler için Wünsdorf’ta yapılan cami olduğu kabul edilmekteydi. “Edil-
mekteydi” diyoruz çünkü bu camiden bir buçuk asır önce Almanya’da 
yapılmış bir başka cami var. Günümüzden 230 sene önce inşa edilmiş 
bir cami. Schwetzingen Camii, iki minaresi ve güzel mimarisiyle tarihin 
derinliklerinden günümüze ulaşan eserlerden biri. Bu cami, Bavyera 
Dükü’nün sarayının bahçesinde 1776’dan itibaren yapımına başlanan 
“Türk Bahçesi/Parkı” (Jardin Turc/Türkischer Garten) projesinin bir 
parçasıdır. 

almanya ile ortak tarihimiz var
Almanya’da maalesef yıllardır sergilenen çifte standart bize bir zaman-

lar Almanlara demiryolu yaptıracak güçte olduğumuzu ve ecdadımız 
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Osmanlıların bütün halkları adalet ve huzurla idare ettiğini hatırlattı.
Sultan Abdülaziz ve Sultan İkinci Abdülhamit Han’ın demiryolları 

çalışmaları ciltlerce kitaba sığmayacak derecede geniştir. Birinci Dünya 
Savaşı öncesi Abdülhamit Han da Osmanlı vatanında inşa edilecek de-
miryolları için Almanya ile çalışmayı tercih etmiştir. Almanlara verilmesi 
planlanan Anadolu demiryolu imtiyazında taraftar ve karşıt görüşlerin 
ortaya çıkmıştır. Anadolu demiryolu hattı üzerinde Almanya’nın yanında 
Fransa ve İngiltere’nin de istekli davranmasına karşın, 24 Eylül 1888’de 
çıkan bir irade ile Anadolu demiryollarının inşa ve işletme imtiyazı Alfred 
Kaulla’ya verilmiştir. 

Eskişehir-Konya hattının tamamlanması ile birlikte Alman yatırımcılar 
Anadolu içlerine kadar uzattıkları hatlar için kendilerine kilometre ga-
rantisi olarak gösterilen bazı vilayetlerin aşar gelirini Duyûn-ı Umumiye 
sayesinde derhal toplanıp teslim edileceğinden emin olduklarından bu 
işe girmişler ve emin oldukları gibi gelirler aynen teslim edilmiştir.

almanya “En İmtiyazlı Tüccar”
Alman ticaret sermayesi ve yatırımları, örgütlü olarak Osmanlı ülkele-

rinde faaliyete geçebilmek için büyük Alman bankalarının ciddi desteğini 
bekliyorlardı. Alman demiryolu taşımacılığında yapılan yenilikler ve tek-
nik ehliyet dolayısıyla Alman sanayi ürünleri bir müddet sonra Osmanlı 
pazarlarına yayılmakta gecikmeyecekti. 26 Ağustos 1890’da Alman İm-
paratorluğu ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan ticaret antlaşması 
Almanya lehine imtiyazlar bahşediyordu. Antlaşmaya göre, Almanya 
“en imtiyazlı tüccar” statüsüne alınmıştı.

Almanya’nın Türkiye’ye nüfuz edişi; orduda ve mülki teşkilatlardaki 
ıslahata yardım edecek heyetlerin gelişiyle ve Bağdat Demiryolu’nun 
kurulması sayesinde oldu denebilir. Bu gümrük indirimi, silah ticaretini 
ve teknik malzemenin girişini hızlandırmıştır. Ancak Almanya’nın bütün 
dünyadaki siyasi yayılmasının nedenlerinin biride ucuz, bol (düşük kali-
teli) mal üretimi ve İngiltere ve Fransa’ya göre geç kalarak gerçekleştire-
bildiği sanayisini modern ve elverişli yöntemlerle kurmasıdır. Avusturya-
Macaristan ekonomisiyle giderek bütünleştirdikten sonra Almanya’nın 
Osmanlı pazarına girişi kolaylaştı. Zaten bu vakte kadar da Alman sa-
nayi ürünleri Osmanlı ülkesine hep Avusturya etiketi altında giriyordu. 
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alman prensinin sarayı bahçesinde çifte mina-
reli Schwetzingen Camii

Bavyera Dükü’nün sarayının bahçesinde 1776’dan itibaren yapı-
mına başlanan “Türk Bahçesi/Parkı” (Jardin Turc/Türkischer Gar-
ten) projesinin bir parçası olan cami Pfalz ve Bavyera Prensliği’ne 
hükmeden Karl (Charles) Philipp Theodor (1724-1799)’un sara-
yında bulunuyor. Camiyi neden yaptırdığı sorusunun cevabı o de-
virde Avrupa`da esen “Türk modası”nda gizlidir. İlk zamanlarda 
Osmanlı’nın Avrupa içlerine kadar girmesiyle başlayan, daha çok 
savaşlarla gelişen münasebetler, sonraları yerini Türklere yönelik 
merakla karışık bir hayranlığa bırakmış, bu hayranlık yıllarca Os-
manlı kültürünü taklit etmek şeklinde devam etmiştir.

18. yüzyılın sonlarında inşa edilen cami, o zaman için oldukça 
yüksek sayılabilecek bir paraya mâl olmuş. Caminin inşa edildiği 
yer ise oldukça ilginçtir. Almanya’nın Mannheim yakınlarında-
ki Schwetzingen kasabasında, Schwetzingen Sarayı’nın bahçesi. 
İlk kısmı 1776-1793 yılları arasında yapılan ve renginden dolayı 
“Kırmızı Cami” olarak bilinen mabet, sarayın “Türk Bahçesi” bö-
lümünde inşa edilmiştir. Mimar Nicolas de Pigage’nin projesini 
hazırladığı caminin minareleri 1795-96 yıllarında tamamlandı. 
Cami o zamanın parasıyla 120 bin Gulden’e mal olmuş. Cami bu 
maliyetle sarayın bahçesindeki en pahalı yapıdır.

Schwetzingen Camii geride kalan iki asırlık tarihinde birçok 
devreler geçirmiştir. 1870/71 Alman-Fransız savaşından sonra 
Schwetzingen yakınlarındaki askeri hastanelere getirilen Müslü-
man savaş esirleri burada ibadet etmiş, İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra ise bir süre Amerikan askerlerince gece kulübü olarak kulla-
nılmış. Daha sonra Almanya’ya Türkiye’den gelen işçiler, henüz 
camilerin inşa edilmediği zamanlarda bu camide Cuma ve Bayram 
namazlarını kılmışlardır. 1970’lerde sarayda başlatılan restorasyon 
sırasında camiyle ilgili kısım ancak 1990’larda ele alınabilmiş, ca-
mide yenileme çalışmaları 2007 yılında tamamlanmıştır. Şu an iba-
dete kapalı olan cami ziyaret edilebilir durumdadır.
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Bu, Balkanları aşan demiryolu sayesinde oluyordu ve denizcilikte geri 
kalan bu iki ülkenin demiryolu sistemine önem vermelerinin nedeni buy-
du. Bağdat’a kadar uzanacak bir demiryolu, hakir Osmanlı topraklarını 
zengin bir pazar ve hammadde kaynağı haline getirecekti. 

Berlin’de ilk türkler
1960’larda Almanya’ya çalışmak için giden birinci kuşak Türklerle 

konuşuyoruz. Her birinin ayrı hikâyeleri var. Onlar Türkiye’de Almancı, 
Almanya’da göçmen olmanın sıkıntısını yaşıyorlar.

Soğuk savaş yıllarında Berlin utanç duvarı ile çevriliydi… 1960’dan son-
ra Batı Berlin’de kimse çalışmak istememiş. Yalnız Türkler riskleri göze 
alarak o yıllarda sadece hava yolu ile dünyaya açılan Batı Berlin’de çalış-
mış. O yıllarda Batı Berlin’de çalışanlara ekstra haklar da tanınmış. Bel-
ki de bu yüzden Türkler bölgeye akın etmiş. Zaman geçmiş, iki Almanya 
birleşmiş ve utanç duvarı yıkılmış. Şimdi orada, yıllar önce kök salmış, 
kültürlerine sahip çıkan ilk göçmen Türkler, Türkiye’yi ilgiyle takip ediyor.

Bugün 150 bin kadar Türk göçmenin yaşadığı Berlin’de, gözler 
Türkiye’ye çevrili. Almanya’da 3 milyon Türk göçmen var. “Küçük Tür-
kiye” diye anılan Kreuzberg’de çekim yapıyoruz. Ayaküstü konuştuğu-
muz Türk gençlerinin birçoğu doğma büyüme Berlinli. 

Türkler Berlin dışında hemen hemen her şehirde yoğun bir şekilde ya-
şamakta. Ancak özellikle sanayinin yoğun olduğu şehirlerde Türk nüfu-
sun adedi de artıyor. Frankfurt, Berlin, Köln, Hamburg, Düsseldorf ve 
Münih Türk azınlığın yaşadığı Almanya şehirlerinin başlıcaları.

Türkler Türkiye’ye dönmek istiyor
Berlin’deki Türk gençlerinin çoğunun hayalini Türkiye’ye dönmek süs-

lüyor. “Nasıl görüyorsunuz Türkiye’yi?” diye soruyorum, “İyi olacak, 
daha iyi olacak” diyorlar. İşsizlikten şikâyetçiler, yabancı düşmanlığın-
dan endişe duyuyorlar, ayrımcılığa uğradıklarını söylüyorlar. Aynı endi-
şeleri Berlin’deki entelektüel aydınlar da paylaşıyor.

Türk göçmenlerin şikâyet ettikleri konuların başında eğitim geli-
yor. İşsizlik, göçmenler arasında % 50’yi buluyor. Berlin’deki Türkler, 
Türkiye’nin AB sürecinin göçmenler açısından çok önemli olduğunun 
farkındalar. İspanyollar, İtalyanlar ve Yunanlılardan örnekler veriyorlar. 



32

Bu üç ülkede demokrasi, siyaset, ekonomi rayına oturunca, bu ülkelerin 
vatandaşları Almanya’dan kendi ülkelerine geri dönmüşler. Üç ülke va-
tandaşları ile aynı dönemlerde Almanya’ya gelen Türkler ülkeye dönme-
nin zamanını bekliyorlar. 

Osmanlı ordusunda alman subaylar
14 Temmuz 1880 antlaşmasına göre Alman uzmanlar üç yıl 

süre ile istihdam edilecekti. Uzman subayları ve memurlara 
20.000 frank yıllık maaş ödemesi yapılacak, gümrük müdü-
rüne 40.000 frank ödenecekti. Harbiye Mektebi’ne öğretmen 
olacak subaylarda bu statüdeydi. Bu memur ve subayların, 
Osmanlı memuru olarak hizmet görmesine rağmen Alman-
ya’daki memuriyet görev ve unvanlarının da değişmeden de-
vam edeceği, sadece bu müddet zarfında ödemelerin Osmanlı 
hükümeti tarafından yapılacağı öngörülüyordu. Görevleri 
olarak gelenler vatanlarındaki memuriyet ve görevlerinin ve 
özlük haklarının aynen muhafazasına büyük önem veriyorlar-
dı. Gelenler bir yerde ülkelerinde tatmin olmayan ve Roma’da 
ikinci olmaktan bıkıp, bu ülkede birinci olmak isteyen kim-
selerdi. Kimisini maaşların dolgun oluşu bu işte itiyordu. 
1890’lardan itibaren Almanya’dan tıp profesörleri getirildi. 
Bu tarihten sonra Mekteb-i Tıbbiye’nin modernleştirilmesi 
için, Alman öğretmenlerden yararlanılması düşünüldü ise 
de Türkiye’de, Fransız tıp öğretmenleri ve usulü 1930’larda-
ki üniversite ıslahatına kadar devam etmiştir. Alman tıbbının 
Türkiye’deki etkisi Haydarpaşa Hastanesi’nin kurulmasıyla 
başladı. Almanya’dan gelen uzmanlar kendilerini işsiz ve ka-
ranlık bir ülkeye aydınlığı getirenler olarak görüyorlardı.

Sultan Abdülhamit Han reform için Alman subaylarını ça-
ğırırken, bir yandan da Osmanlı Ordusundan bazı subayları 
eğitim için Alman Ordusuna gönderilmiştir.
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Türkler almanya’da ikinci sınıf vatandaş
Türkler Almanya’da en ağır sektörlerde çalışıyor. Ömürlerini 

Almanya’nın kalkınması için verdiler ve maalesef yine de Almanya’da 
ikinci sınıf vatandaş halindeler. 16 milyon Doğu Alman ise hiçbir şey 
yapmadan, doğrudan sisteme entegre edildi. Bir gün bile çalışmadan 
emekli oldular, sosyal haklardan yararlanıyorlar.

Geçtiğimiz 40 yıl içerisinde Türkiye’den Almanya’ya 3 milyon civarın-
da insan göç etmiş. Ekonomik alanda olduğu gibi kültürel alanda da 
kendisini gösteren bu azınlığa Almanya Türkleri, Gurbetçiler ya da kulla-
nımı artık pek yaygın olmayan çeşidiyle Almancılar deniyor. Türkiye’den 
Avrupa’ya göç eden insanlara da Avrupa’daki Türkler ya da Avrupalı 
Türkler denmekte.

Almanya’daki Türk nüfusunun tanımı oldukça karmaşık görünüyor. 
İlk başlarda Almancılar diye tanımlanan grup, bu sıfatı günümüzde aşa-
ğılayıcı bir anlam kazandığı için artık benimsemiyor.

Almanya’da Almanca olarak öncelikle “yabancı misafir işçi” (Gastar-
beiter) olarak adlandırılmışlardı. Alman toplumu, Almanya’ya işçi alımı 
ile gelen insanları sadece iş için gelen misafirler olarak görmüştü. Bu 
gün küreselleşmenin etkisiyle ve de buna bağlı olarak sosyal anlayışın 
gelişmesiyle “yabancı vatandaşlar” (Ausländische Mitbürger) olarak ad-
landırılıyorlar.

Hatay’dan Almanya’ya çalışmaya giden Mehmet Ali Özdemir adlı 
Türk’ün şu sözleri oradaki hasreti anlatmaya yetiyor: 

“Almanya’ya ben tek gelmiştim. Daha sonra evlendim. Bu gün çocuk 
ve torun 40’i geçtik. Türkiye’yi çok özlüyorum. Türkiye’ye her gittiğimde 
toprağa secde edip öpmek istiyorum. Türkiye bizim gerçek vatanımız. 
Türkiye’nin kıymetini bilin.” 

Dilini ve kültürünü muhafaza etmek çok zor
Almanya’da birçok sivil toplum örgütümüz var. Büyükelçiliklerimiz, 

Başkonsolosluklarımızın yanı sıra sivil toplum örgütleri, dernekler, va-
kıflar, camiler ve kültür merkezleri Türklere hizmet veriyor. Bu hizmetler 
çok önemli. Bugün kültür merkezleri, cami ve derneklerle ilişkisi olan 
aileler dilini ve dinini korumaya çalışıyor. Çocuklarına milli ve manevi 
kültürünü öğretmek için hizmet veren bu kuruluşlara gönderiyorlar.
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Berlin Duvarı (Berliner Mauer) 
Doğu Almanya vatandaşlarının Batı Almanya’ya kaçmaları-

nı önlemek için Doğu Alman Meclisi’nin kararı ile 12 Ağustos 
1961 yılında yapımına başlanan 46 km uzunluğundaki duvara 
“Berlin Duvarı” denmişti. 

İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminde savaşı kaybeden Almanya 
ve başkenti Berlin, işgal kuvvetlerince Amerikan, Fransız, İngiliz 
ve Sovyet bölgesi olarak 4’e bölündü. Kısa süre sonra batı ittifakı 
benzer şekilde olan yönetim birimlerini birleştirdi ve tek bir yö-
netim haline dönüştü. Sovyetler ise bu birleşmeye karşı çıktı. Ba-
tılı işgal kuvvetleri Versailles’i örnek almış ve Almanya’yı tekrar 
inşaya girişmiş, Sovyetler ise intikam duygusuyla hareket ederek 
Doğu Almanya’daki Almanları cezalandırmaya girişmiştir. Bu-
nun üzerine ekonomisi çok kötü, siyasi yönetimi aşırı otoriter 
olan Doğu Almanya’dan, Batı’ya kaçışlar başlamıştır. Sovyet-
lerden kaçış büyük ölçüde Berlin’den gerçekleşiyordu. Zamanla 
tel örgü ve mevzuat değişiklikleri de batıya kaçışı engelleyemez 
duruma geldi. Sovyetler, Batı Berlin’i Sovyetlerin içinde bir fe-
sat yuvası, kapitalizmin kalesi, karşı propaganda merkezi ola-
rak gördüğü için Berlin Duvarı’nı örmeye karar verdi. Duvarın 
kendisi 1961’de örüldü ancak Doğu ile Batı Almanya arasındaki 
katı sınır daha 1952’de çizilmişti. Amaç, sistemin ihtiyaç duy-
duğu ama sisteme ihtiyaç duymayan eğitimli ve genç insanların 
Batı’ya kaçmasını engellemekti.

1961 yılında Berlin Duvarı’nın yerine önce tel örgü çekildi. Daha 
sonra bu örgünün yerine bugün bilinen Berlin Duvarı inşa edildi. 

9 Kasım 1989’da Doğu Almanya’nın, isteyen vatandaşların 
Batı’ya gidebileceğini açıklamasının ardından utanç duvarı yıkıl-
dı. Doğu ve Batı kısmı ikiye ayıran duvar yıkıldıktan sonra Berlin 
tekrar bir bütün halini aldı. Berlin’in doğu tarafında yoğun bir 
restorasyon çalışması başlatıldı. Bugün bu duvarın bir kısmı o 
günleri hatırlatması için ayakta bırakılmıştır.
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Ancak her şeye rağmen birçok aile milli kimliği muhafaza etmenin 
önemli olduğunu biliyor ama çocuklarının geleceğinden de endişeliler. 
Çocuklarının milli ve manevi kültürünü korumaları ve Türkçeyi unut-
mamaları, dini bilgilere sahip olmaları için çareler arıyorlar. Alman 
Devleti’ne ait okullarda 14 yıldan beri okul aile birliği başkanlığı yapan 
kültür adamı ve gönül insanı Mücahit Batırlık Bey ile özel bir röportaj 
yapıyoruz. Mücahit Bey “Babalar Grubu” kurduklarını, bu grubun za-
man zaman toplanarak çocuklarına sahip çıkabilmek için fikir alışveri-
şinde bulunduklarını, çeşitli toplantılar düzenlediklerini, toplantıya aka-
demik seviyede insanlar davet ederek konferanslar düzenlediklerinden 
bahsediyor. Gerçekten çok güzel bir girişim. Türkiye’deki babaların da 
örnek alacağı bir çalışma.

 
Türk çocuklarının eğitimi demokrasiye aykırı
Çekimlerimiz esnasında çok acı olaylara da şahitlik yapıyoruz. Alman-

ya devleti, Türkçe eğitimini ders olmaktan çıkarıyor. Entegrasyon adı 
altında türleri asimile etmek için değişik yöntemlere başvuruyor. Türk-
çenin ders olmaktan çıkartılması, Türkçenin unutulmasına sebep olacak. 
Alman Devleti baştan beri Türklerin birlikte yaşadığını, aynı mahallede 
ve aynı semtte yaşamasını bir türlü içlerine sindiremiyor. Entegrasyon 
kelimesinin arkasına sığınarak Türkleri asimile etmenin plan ve hesabını 
yapıyorlar. Türkiye bu nokta da ciddi bir çalışma yapmalı. Dilin unu-
tulması, Türkçenin Almanya’da zorunlu ders olarak devam etmesi için 
mutlaka girişimlerde bulunulmalı. Acı ama gerçek, yeni yetişen Türk 
gençlerinin büyük çoğunluğu Türkçe konuşmuyor.

almanca din dersi kitabı
Başta Türkler olmak üzere Almanya’da milyonlarca Müslüman yaşı-

yor. Ancak İslamiyet Almanlar tarafından resmi din olarak tanınmadığı 
için Müslümanlar birçok sorun ve sıkıntı yaşıyor. Türklerin işçi olarak 
gelişinin 50.yılı olmasına rağmen Alman okullarında ilk kez din dersi 
verilecek. Almanlar emeklerinden istifade ettikleri Türk işçilerin en te-
mel insanî hakları olan dini inançlarına saygı göstermemiş. Ama nihayet 
yeni bir karar ile okullarda din dersinin 5. ve 6. sınıflarda, okutulması-
na izin vermiş. Din dersi kitabı ise Almanca olarak basılmış. Almanca 
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basılan din dersi kitabı oldukça dar çerçevede ve yetersiz. Temennimiz, 
Almanya’nın İslam dinini de resmi din olarak da kabul etmesi… 

almanya’nın bilinmeyen tarihi
alman ordusunda Ruslara karşı savaşan
Türksitan Birliği 
Devr-i Alem belgesel ekibi olarak Hitler’in Türkiye’yi işgaline karşı çı-

kan Türkistan Birliği komutanlarından Baymirza Hayit’in Almanya’nın 
Köln mezarlığındaki mezarını ziyaret ettik...

Hitler’in Türkiye’yi işgal Planı’nı önleyen Türkistan Birliği Komutanı 
Baymirza Hayti’nin Aksiyon dergisine yaptığı tarihi açıklamanın bir öze-
tini burada iktibas ediyoruz.1

İkinci Dünya Savaşı’nda Hitler adına cepheden cepheye koşan 180 
bin kişilik Türkistan Birliği, savaşın seyrini değiştirmişti. İşte bu birliğin 
komutanlığını yapan Baymirza Hayit’i bulup konuştuk. Hayit, “Hitler 
Türkiye’ye girecekti. Bunu biz önledik. Yoksa Türkiye istemeden de olsa 
İkinci Dünya Savaşı’nın içinde olacaktı” diyor.

 Yıl 1941… Tarihe “kara yıllar” olarak geçecek olan İkinci Dünya Sa-
vaşı bütün şiddetiyle sürüyordu. General Paulus komutasındaki 5 Alman 
tümeni Rusya içlerine doğru yıldırım hareketlerini devam ettiriyordu. 
Rus cephesindeki son durumu Berlin’e ileten Alman komutanın geçti-
ği kriptoda şunlar yazılıydı; “Karşımızdaki düşman ölümüne savaşıyor. 
Başlarında Türkistanlı subayların bulunduğu birlikler Türkçe konuşuyor. 
Bu cepheyi savaşarak aşacağımızı sanmıyoruz. Başka yollar aramalıyız.” 
Gelen haber üzerine Berlin’deki stratejik propaganda merkezi derhal 
harekete geçti. 18 Mayıs 1941’de Alman uçaklarından Türkistanlıların 
savaştığı alana bildiriler atıldı. Bir Türk subayının mesajıymış süsü veri-
len bildirilerde, “Türkiye Almanların yanında savaşa katıldı. Türk ordu-
su Türkistan’ı kurtarmak istiyor. Türkistan topraklarının kurtuluşu için 
Türk başkomutanı olarak sizi bize katılmaya, Almanya tarafına geçme-
ye çağırıyorum” cümleleri yazılıydı. Bunun üzerine cephede Rus askeri 
olarak savaşan binlerce Türk, Alman safına geçti. Ama Hitler onları bir 
savaşçı değil, esir olarak değerlendirdi. 

Tarihler Kasım 1941’i gösterdiğinde Polonya’daki Czynestachow esir 
kampına gelen esirler arasında dikkat çeken çekik gözlü Özbek, Naman-
1 Haşim Söylemez, 16 Mayıs 2010, Aksiyon Dergisi, Sayı: 497, 2004 
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gan’daki bayram vahşetini yaşayan annesini teselli eden gençten başkası 
değildi. Ardından 11 yıl geçmiş ve o genç artık 24 yaşında bir delikanlı 
olmuştu. Esir de olsa bir fırsatını bulup Sovyet Rusya’dan hem ağabeyi-
nin, hem de ülkesinin intikamını almalıydı. Adı, Peygamber Efendimiz’in 
(s.a.v.) süt annesi Halime validemizin soyundan geldiği için Mirza idi. 
Soyadı ise Hayit. Tarihe adı gizli bir kahraman olarak yazılacak bu genç 
adam, kamptaki mutfak işleriyle görevlendirildi. Ancak içi içine sığmamak-
taydı. Kısa sürede esir kampındaki Türkleri örgütlemeye başladı. Önce Veli 
Kayyum Han, sonra da Türkistan liderlerinden Mustafa Çokay ile bir ara-
ya geldi. Bu heyet Almanlarla birlikte savaşma kararı aldı. Rusya’ya karşı 
savaşan Alman ordusu içinde yer alıp böylece kendi ülkelerini Rusya’dan 
kurtaracaklarını düşünüyorlardı. Baymirza Hayit’in başını çektiği bir grup 
Türkistanlı, Türklerden oluşan birliklerin kurulması için Hitler’e müracaat 
etti. Almanlar işlerine gelen bu teklifi hemen kabul etti. 180 bin kişiden 
oluşan ve Baymirza Hayit’in komutanlığını yaptığı Türkistan Birliği, Al-
manların verdiği silah ve üniformalarla başta Rusya’ya karşı olmak üzere 
birçok cephede savaştı. Kollarında “Allah biz bilan” yani “Allah bizimle” 
yazısı bulunan, vatanlarını kurtarmak için önce esir, sonra asker olan Tür-
kistanlılar, Almanların kendilerini kullandığını biliyorlardı ama başka çıkış 
yollarının olmadığının da farkındaydılar.

İşte bu tarihi olayların birinci tanığı olan, Hitler ordusundaki Türkis-
tan Birliği’nin yüzbaşı rütbeli komutanı Baymirza Hayit’i bulup konuş-
tuk. Almanya’nın Köln şehrine yakın bir bölgede yaşayan Hayit o günleri 
anlatırken gizli kalmış tarihi konulara da ışık tuttu.

“Hitler Türkiye’ye saldıracaktı”
Yunanistan ve Bulgaristan’a tamamen hâkim olan Alman birlikleri, 

5 Temmuz 1943 tarihinde Kapıkule sınır kapısına dayandı. Almanların 
hedefi, Anadolu’dan geçip Kafkasya üzerinden Rusya’yı etkisiz hale ge-
tirmekti. Almanlar Türkiye’nin sınırlarını açıp savaşa girmesini istiyordu. 
Ancak Türkiye, Azerbaycan topraklarının tamamının Türkiye’ye ilhak 
edilmesi gibi kabul edilmesi zor şartlar öne sürdü. Almanlar bu teklifi 
doğrudan reddetti.

Olayların görünen kısmı böyleydi. Baymirza Hayit ise Almanların 
bu sırada Anadolu yolunu kullanmak için Türkiye’ye karşı savaş kararı 
aldığını söylüyor. Alman tehlikesine karşı bazı belge ve önemli eşyala-
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rın İstanbul’dan Eskişehir’e taşınmaya başlandığı sırada, Almanya’nın 
yetkili albayı Aus dem Winkel ve arkadaşları, Türkistan Birlikleri’ni 
Türkiye’ye karşı savaş için ikna etmeye çalışıyormuş. Alman yetkili-
ler Türkiye ile savaş durumunda Türkistan Birlikleri’nin ne yapacağını 
Baymirza Hayit’e sormuşlar. Hayit, onlara savaşın seyrini değiştirecek, 
Türkiye’nin kaderini etkileyecek şu cevabı vermiş; “Biz sadece ülkemiz 
Türkistan’ın Ruslardan kurtulması için sizinle savaşıyoruz. Siz Türkiye 
ile savaşacak olursanız Türkistan askerlerini yanınızda göremezsiniz. Biz 
aynı dine mensup, aynı dili konuşan iki milletin, değişik coğrafyalardaki 
insanlarıyız. Hiçbir Türkistanlı Türk askerine silah çekmeyecektir. Türk-
lere savaş ilan ederseniz, onların safına geçeceğiz.”

Bu cevabı alan Alman komutanlar durumu Hitler’e bildirir. Almanya’nın 
Türkiye’ye karşı en büyük kozu olan Türkistan Birlikleri projesi yatınca 
da Türkiye’ye saldırmaktan vazgeçerler. Hayit; “Hitler Türkiye’ye ke-
sinlikle girecekti. Bizden destek almayınca zor durumda kaldı. Biz bu 
tavrımızla Hitler’in Türkiye’ye saldırmasını önledik. Zaten daha sonra 
kendileri de “Siz yardım etseydiniz Türkiye’yi işgal edecektik” dedi-
ler. Vatanımızı kurtaramadık ama o dönemde büyük sıkıntılar yaşayan 
Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’na girip zarar görmesini önledik. Yoksa 
Türkiye istemeden kendisini bu harbin içinde bulacaktı” diyerek tarihin 
seyrini nasıl değiştirdiklerini aktarıyor.

Türkistan Birlikleri’nin en büyük özelliği çok iyi savaşçı olmaları ve her 
türlü arazide başarıyla uygulayabildikleri savaş taktikleriydi. Baymirza 
Hayit komutasında İkinci Dünya Savaşı’na katılan bu 180 bin Türk’ten 
çok az kişi hayatta kalabildi. Fransa, Hollanda, Varşova, Rusya, Avus-
turya, Yunanistan cephelerinde toplam 90 bin kişi hayatını kaybetti. 
Sadece Rus cephesinde 65 bin kayıp verdiler. Baymirza Hayit, savaştan 
sonra da esir kamplarında 10 bin Türkün hayatını kaybettiğini söylüyor. 
Geriye kalan 80 bin kişinin kaçamayanları yapılan anlaşmalar neticesin-
de Ruslara teslim edilirken, bazıları Ruslara teslim olmaktansa intihar 
etmeyi tercih etmiş. Baymirza Hayit gördüklerini şöyle aktarıyor; “An-
laşmalar yapıldı. Karşılıklı esirler veriliyordu. Biz de Almanların elinde 
esir olan Rus askerleriydik. Ruslar bizi istiyordu. İade edilenlerin çoğu 
teslim edildikten kısa süre sonra Amerikalıların gözleri önünde kurşuna 
dizildi. Bazı arkadaşlarımız teslim olmaktansa intihar etmeyi tercih etti. 
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Kendilerini astılar, nehirlere bıraktılar. Bu iş artık bir onur meselesiydi.”
Baymirza Hayit ve 36 üst düzey Türkistan Birliği mensubunu Rusya 

özellikle istemiş. Bunların bazıları öldürülmüş, bazıları intihar etmiş, bir 
kısmı da Almanya”dan kaçmayı başarmış. Hayit kendisinin de yıllarca 
Almanya’da kaçak olarak yaşadığını belirtiyor; “Beni çok istediler. Teslim 
edileceğimi anlayınca kaçmaya başladım. Amerikan ve Fransız ajanlar 
peşime düştü. Günlerce ormanlarda ve kiliselerde saklandım. Bu kaçış 
1952 yılına kadar sürdü. Ondan sonra rahatladım, şehirlerde yaşamaya 
başladım. Bu süre zarfında hiç kimse bize sahip çıkmadı. Türkiye’den 
hiçbir yardım ve destek almadık. Amerikalılar “İstemeyen hiç kimse zorla 
teslim edilemez” diye bir açıklama yapınca kısmen peşimizi bıraktılar. 
Ama ben hâlâ Rusya için büyük tehlikeyim.”

Tarihin seyrine yön veren Baymirza Hayit, Almanya’da 1953 yılında 
Hıristiyan bir Alman kadınla evlenmiş. Bu evlilikten Ertay, Mirza, Dilber 
isminde üç çocuğu ve bu çocuklardan 7 torunu dünyaya gelmiş. Hayit’in 
çocukları ve torunları Müslüman olarak büyüyor. Şu an 90 yaşında olan 
Hayit’in oturduğu evin giriş kapısındaki seccade onun her şeye rağmen 
inançlarına ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor. 

 Almanya’da değişik işlerde çalışarak geçimini temin eden Hayit, bir 
ara Alman Bilim Araştırma Enstitüsü’nde de çalışmış. Ancak resmi sta-
tüsü olmadığı için bugün birtakım sosyal haklardan faydalanamıyor. Bu 
durumda doktor olan eşi kendisine yardımcı oluyor. 

 Aksiyon Dergisi’nin yazısı özetle böyle. Ancak bir gerçek var. Bay-
mirza Hayit artık hayatta değil. Bu söyleşiden kısa bir sürere sonra önce 
kendisi ve sonrada eşi vefat etti ve Köln Şehir mezarlığında İkinci Dünya 
Harbi’nde ölen Alman askerlerinin bulunduğu bölüme sade bir meza-
ra defnedildi. Kendisinden sonra ölen eşi de aynı mezarda birlikte yat-
makta. Baymirza Hayit’in mezarını bulup ziyaret etmemize Almanya’da 
uzun süre gazetecilik yapan, bazı ulusal gazete ve TV kanallarının Avru-
pa temsilciliğini yapan araştırmacı gazeteci Ahmet Bey yardımcı oldu. 

 Baymirza Hayit’in Köln mezarlığındaki mezarını bir sonbahar günü 
ziyaret ettik. Yaprakların sararmış hali ve mezarlıktaki sonbahar çiçek-
leri İkinci Dünya Harbi’nde ana vatanlarından binlerce kilometre uzak-
ta, Türkistanlı Mehmetçiklerin gurbet elde nasıl şehit olup vatan hasreti 
çektiklerinin halini de yansıtıyordu.
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araştırmacı Latif Çelik’ten haklı sitem
Avrupa’da faaliyet gösteren önemli bir sivil toplum örgütlerimizden 

Avrupa Türk İslam Birliği’nin, Osmanlı’nın kuruluşunun 700. yıldünü-
mü dolayısıyla 1999 yılında Almanya’da düzenlediği konferansa davetli 
olarak gittiğimde heyecanlı bir tarihçi ile tanışmıştım. 

Bu tarihçi Avrupa’da ve Almanya’da Türk izleri konusunda ciddi araş-
tırmalar yapan kültür adamı ve gönül insanı Latif Çelik Bey’di. Latif Bey 
Aksiyon dergisinde de yer alan sitemini bize şöyle ifade ediyordu. 

“İkinci Dünya Savaşı yıllarına ait çok az şey biliyoruz. Bunu araş-
tırmacılarımızın tembelliğine değil, bürokratlarımızın fazla kralcılığına 
bağlıyorum. Devletin bazı konuların araştırılmasına dahi müsaade et-
memesini anlayabilmiş değiliz. 1940-45 yılları arasındaki 20. yüzyılın 
en büyük yangını sırasında genç Türk Devleti’nin nelerle karşılaştığını 
Türkiye’de çok az kişi biliyor. Oysa Hitler’in Kapıkule önlerine dayan-
dığı yıllarda Almanya tarafında ne olduğunu araştırabilirken, Türkiye 
tarafına hâlâ karartma uygulanmasına devam edilmesini anlamıyo-
rum. Alman orduları içindeki Türkistanlıların sağladığı dengenin öne-
mini Cumhuriyet 22 yaşındayken anlayabiliyorum. Ama Türkiye’nin sır 
saklayanları, Baymirza Hayit liderliğindeki Türkistan ordularının 1943 
yılında Türkiye’yi işgalden kurtardığının bilinmesinin, günümüzdeki Öz-
bek, Kazak ve Azeri milli devletleriyle ilişkilerimizi ve karşılıklı sevgimizi 
çok daha olumlu yönde geliştireceğini kavrayamamaları çok şaşırtıcı. 
1940- 45 arası mercek altına alınırsa, bazılarının sanıldığı gibi kanlı çiz-
me ile filan dolaşmadığı, tam tersi Alman genelkurmayının Anadolu’dan 
Kafkasya’ya geçmeyi Türkistan ordularından dolayı gözüne kestireme-
diği görülecektir. Elbette dengeyi Amerika, Almanlar aleyhine değiştirdi; 
ama savaşın sonunda olan, samimi Türkistanlı vatan sevdalılarına oldu. 
Öyle ki, Türkiye Rusya’nın baskısı ile bu insanlara kucak açamayınca, 
binlercesi katledildi. Türkiye’ye çok güvenen, Türkiye’yi çok seven ama 
Türkiye tarafından birçoğu ölüme gideceği bilinerek Stalin’e iade edilen 
insanların başına gelenleri araştırmak namus borcudur diye düşünüyo-
rum.” diyen Latif Çelik Bey’e araştırmalarından dolayı teşekkür etmeyi 
bir vefa borcu biliyorum.
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almanya için son söz…
Son söz olarak bir hiç uğruna çıkartılan ve onlarca milyon insanın ölü-

müne sebep olan İkinci Dünya Harbi’nde başta Almanya’daki Türkistan 
birliği askerleri olmak üzere, İkinci Dünya Harbi’nin çeşitli cephelerine 
zorla götürülerek şehit olan bütün Müslüman askerlere yüce Allah’tan 
rahmet niyaz edip, İkinci Dünya Savaşı’nda ölen asker ve sivilleri saygı 
ile anıyorum. 

Ümidim ve beklentim, savaşlardan ders ve ibret alınması. Avrupa ve 
Almanya İkinci Dünya Savaşı’ndan ders ve ibret alarak Avrupa Birliği’ni 
kurdu. Bugün Hıristiyan Avrupa tek devlet. Ancak İslam coğrafyasında 
savaşlar halen tüm vahşeti ile devam ediyor, üstelik en çok Müslüman 
kanı akıyor...
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İSVİÇRE

Ülke adı: İsviçre Konfederasyonu
Başkent: Bern
Nüfus: 7,507,000 (2006)
Yüzölçümü: 41,290 Km2
Dil: Almanca %63.7, Fransızca %19.2, İtalyanca   
 %7.6, Roman %0.6 (Resmi Diller)
Din: Roman Katolik %46.1, Protestan %40,
 Diğer Dinler %5, Din Mensubu Olmaya %8.9   
 (1990 İtibarı İle)
Yönetim Biçimi: Federal Cumhuriyet
İdarî Bölgeler: 26 Bölge; Aargau, Appenzell Ausser-Rhoden,  
 Appenzell Inner-Rhoden, Basel-Landschaft,   
 Basel-Stadt, Bern, Fribourg, Geneve, Glarus,
 Graubunden, Jura, Luzern, Neuchatel,
 Nidwalden, Obwalden, Sankt Gallen,
 Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, Thurgau,   
 Ticino, Uri, Valais, Vaud, Zug, Zurich
Milli Bayram: Bağımsızlık günü, 1 Ağustos (1291)
Para Birimi: İsveç Frankı (CHF)
Telefon Kodu: 41
Internet Kısaltması: .ch

“Tuna’dan Ren’e Uzanan Medeniyet”

Tuna’nın Kaynağında
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İklimi: Yüksekliğe göre değişmektedir. Genelde ılıman;  
 kışları soğuk, bulutlu ve yağmurlu; yazları serin,  
 bulutlu, nemli ve yağmurludur.
Tarım ve Hayvancılık: İsviçre’de tarıma elverişli topraklar 
 genellikle üstünde çalışılamayacak kadar   
 yüksektir. Topraklarının %6’sı ekilebilmektedir.  
 Halkın ise % 6’sı tarımla uğraşır. Başlıca   
 yetiştirilen önemli ürünleri patates, çavdar ve   
 mısırdır. Bağcılık gelişmiştir. En çok yetiştirilen
 meyveleri elma, üzüm, armut, erik ve kirazdır
 Topraklarının yarısı otlaklardan ve sürekli   
 yeşeren çayırlardan meydana geldiği için
 hayvancılık açısından çok değerli bir tabii
 kaynaktır. Yüksek bölgelerde keçi ve koyun   
 yetiştirilir. Asıl hayvancılık alanında çalışmalar  
 sığır ve inek gibi kesim ve süt hayvanları  
 yetiştirmek için yapılır. Süt ve peynir sektöründe  
 dünya çapında söz sahibidir.
Doğal Kaynakları: Ülke topraklarının % 23’ünü ormanlar meydana  
 getirir. Ormanların % 70’i kozalaklı ağaçlarla,   
 geri kalan kısmı geniş yapraklı ağaçlarla kaplıdır. 
 Yeraltı kaynakları bakımından İsviçre fakirdir.   
 Ülkede önemsiz birkaç kömür yatağı vardır. 
 Yalnız tuz yatakları önemlidir.
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• Bugün İsviçre denilen Helvetia’da yaşayan Kelt, kabilelerin M.Ö. 
58 yılında Roma İmparatoru Julius Caesar’a yenilmeleriyle ülke beş 
asır boyunca Roma İmparatorluğu,2nun bir bölümü sayıldı. 

• M.S. 5. yüzyılda Hıristiyanlığı kabul etmiş olan Burgondlar, Jura’nın 
Cenevre Gölü’nün iki yanına yerleştiler. Almanlar ise Ren ile Aşağı 
Avar havzasına yerleşerek bölgeyi germenleştirdiler. Bölge sonra 
Roma Germen İmparatorluğuna katıldı. 

• On birinci yüzyıldan itibaren feodal devletler kurulmaya başlandı. 

• On üçüncü yüzyılda Habsburglar Sülâlesi orta ve batı İsviçre’ye 
hâkim oldu. 

• 1291’de üç kanton Schwyzuri Nidwalden birleşerek Habsburglara 
karşı bir savunma ittifâkı kurdular. Böylece İsviçre Konfederasyonu 
(adını birleşen kantonların en büyüğü olan Schwzy’den aldı) doğdu. 
Daha sonraki yüzyıllarda İsviçreliler Habsburglara karşı bağımsızlığı 
savunmak için birçok kere silâhla saldırdılar. 

• On dördüncü yüzyılda Luzirn, Zürich, Glaruszug ve Bern ilk 
kurulan üç kantonla birleştiler. 

• 1481’de birliğe Fribourg, Solothurn, 1501’de Basel, 1513’de 
Appenzell katıldı. 

• Askerî gücünü geliştiren İsviçre tarafsızlık politikasını benimsedi. 
Reform sırasında kantonlar arası çatışmada Protestanlar yenildi. 

İsviçre’nin Kısa Tarihi
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• 1648’de Vestfalya Antlaşması’yla İsviçre’nin bağımsızlığı resmen 
kabul edildi. 

• Napolyon Savaşları sırasında Fransızlar ülkeyi işgal etti (1798). 
Napolyon kantonları birleştirerek bir federasyon hâline getirip 
Helvet Cumhuriyeti’ni kurdu. Napolyon’un yenilmesinden sonra 
kantonlar birliği bozulmadı. 

• 1815 Viyana Kongresi’nde İsviçre’nin tarafsızlığı kabul edildi. 

• 1847’de ülkede bir iç savaş patlak verdi. Bazı kantonlar bir 
konfederasyon kurulmasını istiyordu, bazıları ise değişikliğe gerek 
görmüyordu. Yapılan savaşlarda konfederasyondan yana olanlar 
kazanınca, 1848’de İsviçre Konfederasyonu kuruldu. 

• 1920 yılında Milletler Cemiyeti’ne ve 1963 yılında da Avrupa 
Konseyi’ne katıldı.

• Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında da tarafsızlığını korudu. 
Herhangi bir bloğa bağlanmadı. Bunun da sebebi dünyanın bütün 
devletlerinin, devlet adamlarının İsviçre bankalarında açmış olduğu 
sırdaş hesaplar olmuştur.

• 1978 yılında yapılan bir referandumla yeni bir kanton kurulması için 
karar alındı ve 1 Ocak 1979’da Jura Kantonu kuruldu.

• 18 Nisan 1999’da İsviçre halkı ve kantonlar tamamen gözden 
geçirildi ve yenilenmiş bir federal anayasanın kabulü yönünde oy 
kullanıldı.

• 2002 yılında Birleşmiş Milletler’e tam üye oldu.

• 2006’dan itibaren İsviçre Halk Partisi ve Federal Demokratik 
Birlik partileri, ülkede minare yapımının yasaklanması için kanton 
meclisleri bazında harekete geçti. Ancak bu teklifler kanton 
meclislerinde reddedildi. Bunun üzerine söz konusu partiler, ülke 
çapında bir referandum yapılması için girişim başlattılar. 1 Mayıs 
2009’da kurulan Egerkinger Komitesi’nin yaptığı propaganda 
kampanyası sonucunda 29 Kasım 2009’da yapılan referandumda 
İsviçre halkı %57,5 oranında oyla ülkede yeni minare yapılmasına 
karşı oy kullandı.
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D
emokratik Birlik partileri, ülkede minare yapımının 
yasaklanması için kanton meclisleri bazında harekete 
geçti. Ancak bu teklifler kanton meclislerinde redde-
dildi. Bunun üzerine söz konusu partiler, ülke çapın-
da bir referandum yapılması için girişim başlattılar. 
1 Mayıs 2009’da kurulan Egerkinger Komitesi’nin 

yaptığı propaganda kampanyası sonucunda 29 Kasım 2009’da yapılan 
referandumda İsviçre halkı %57,5 oranında oyla ülkede yeni minare ya-
pılmasına karşı oy kullandı.

Dünyanın para başkenti İsviçre, Avrupa’nın merkezinde, küçük bir 
şehir olsa da bizim tarihimiz açısından da ayrı bir öneme sahiptir. 10 
ülkenin topraklarında 2779 km yol alan ve kültürümüzün hemen her kö-
şesinde adı geçen Tuna Nehri’ni besleyen en büyük kollardan biri bu top-
raklardan doğuyor. Ayrıca, Lozan Antlaşması gibi Türkiye’nin kaderini 
değiştiren birçok antlaşma da İsviçre’de imzalandı.

Güneşli bir sonbahar gününde İsviçre’ye gitmek üzere yollardayız. 
Avrupa’nın ortasında yer alan, 7.8 milyon nüfusa sahip bu küçük ülke, 
Avrupa Birliği’ne üye değil. Birleşmiş Milletler’e de daha 2000’li yılların 
başında üye oldu. Bizim için hayatî önem taşıyan Lozan Antlaşması (24 
Temmuz 1923) ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin burada imzalanmış 
olması (20 Temmuz 1936) ve asırlarca Osmanlı topraklarını sulayan 
Tuna Nehri’ni besleyen kollardan bir kısmının bu topraklardan doğması 
bizim için çok önemli. 
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Uçağımız Karadeniz semalarından geçtikten sonra Tuna Nehri’nin deni-
ze döküldüğü Romanya-Ukrayna hududundan Avrupa topraklarına açıl-
dı. Kaptan pilot; Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Avus-
turya hava sahalarından geçtiğimizi söylerken Tuna da bize eşlik ediyordu.

Tuna’nın, adeta Türk tarihini mırıldanan nazlı nazlı akışını, yaylar çi-
zerek kıbleye doğru süzülüşünü seyrederek yolumuza devam ediyoruz.

Tuna, Osmanlı’nın sınır çizgisidir adeta. Üzerine nice şiirler, marşlar 
yazılmış yalın kılıç at süren akıncı beylerinin mücadelelerine şahitlik et-
miştir. Osmanlı’da akıncı beyleri Tuna Nehri üzerinden kaç kez geçip se-
fere çıkmışlarsa ona göre rütbe almışlardır. Tuna’dan sadece su akmaz; 
bir tarih, bir medeniyet akar. Tuna, bizim medeniyetimize, Karadeniz’e, 
İstanbul’a doğru akar.

Tuna’nın kaynağından su içiyoruz
Uçağımız, Almanya ve İsviçre hava sahasına girdiğinde Alp Dağları, 

selam durmuş bizleri karşılıyor gibiydi. Tuna Nehri’nin doğduğu Alman-
ya, Fransa, İsviçre sınırındaki ormanları süsleyen gürgen, meşe ve diğer 
geniş yapraklı ağaçlar adeta altın sarısına bürünmüşler, aralarındaki yeşil 
çam ağaçlarıyla rengârenk bir tablo gibi göz ve gönlümüzü okşuyordu. 

Göller ve ovalar üzerinden geçen uçağımız İsviçre’nin Zürih 
Havalimanı’na tatlı bir iniş yapıyor. Havalimanı yakınında, sararmış 
ağaçlar arasındaki sade ve güzel bir otele yerleştikten hemen sonra İs-
viçre’deki dostlarımızdan bizi Zürih yakınlarında Almanya’nın Dunavu-
eşingin şehrindeki Tuna’nın kaynağına götürmelerini istiyoruz. 

Zürih ile Tuna’nın kaynağının bulunduğu Dunavueşingen (Almanya’ya 
bağlı) şehrinin arası 100 km civarında. İsviçre, Fransa ve Almanya üç-
geninde yer alan bu bölge su bakımından çok bereketli. Avrupa’nın en 
büyük nehri Ren’in kaynağı da bu bölgedeki Bodenze Gölü.

Kısa bir yolculuktan sonra Tuna’nın kaynağındayız. Büyük bir şatonun 
hemen yanı başında 200 yıl önce demir parmaklıklarla koruma altına 
alınan kaynaktan sular, kumlu ve çakıllı tabakayı yırtarcasına yeryüzüne 
çıkıyor. Etraftaki duvarlarda Almanya, Sırbistan, Slovakya, Avusturya, 
Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Japonya ve Ukrayna’nın Tuna’yla il-
gili görüşlerini yansıtan kitabeleri var. Tuna boylarında 500 yıl medeniyet 
kuran Osmanlı’dan ne bir anıt ne de bir kitabe, hiçbir şeye rastlayamı-
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yoruz. Demir parmaklıklardan Tuna’nın kaynağına inerek bu muazzam 
suyun kaynağından kana kana içerek susuzluğumuzu gideriyoruz.

Ekonominin kalbi Zürih
Zürih, İsviçre’nin çok önemli bir şehri. Düzenli caddeler ve büyük bina-

lar arasından şehir merkezine giriyoruz. İlk işimiz Zürih’e hâkim bir tepeye 
çıkmak. Zürih gerçekten buradan çok farklı görünüyor. Yüksek binalar, 
Zürih Gölü’nün ihtişamı, şehir içerisinden geçen ve göle dökülen ırmak, 
tarihî yapılar, devlet binaları ve özellikle köprülerle Zürih; insana farklı bir 
göz ziyafeti sunuyor. Avrupa’nın en eski belediye binası da Zürih’te bulu-
nuyor. Avrupa’nın en eski saatinin bulunduğu kule, İsviçre’nin saat tekno-
lojilerinde de merkez olduğunu fısıldıyor kulaklarımıza.

Avrupa’nın en pahallı caddesi Zürih’de bulunan İstasyon Caddesi. 
Şehrin bir çok yerinden görüntülerini çekiyor, Türkler için adeta sığınak 
yeri olan camiler ve külliyenin görüntülerini tespit ediyoruz. İsviçre’de ilk 
camisinin yapıldığı yer olan Zürih’deki ırmağın kenarındaki külliyeye gi-
riyoruz. 1975’de Zürih’in ilk camisi olarak ibadete açılan külliye burada 
yaşayan Müslümanların ve Türklerin sığınak yeri olmuş. İsviçre İslam 
Toplumu Teşkilatı Genel Başkanı Abdullah Kasapoğlu Bey’den Zürih 
Camii ve Külliyesi’ne dair bilgiler alıyoruz. İsviçre genelinde çeşitli mil-
letlere mensup 450 bin Müslüman’ın yaşadığından söz ediyor Abdullah 
Bey; 45 bine yakın da İsviçreli Hristiyan’ın Müslüman olduğunu açıkla-
yan Sayın Kasapoğlu, Avrupa’nın en kapsamlı ve en modern İslam Top-
lumu Teşkilatı’nın merkezinin Zürih’de olduğunu açıklıyor. Zürih merke-
zindeki külliyede ayrıca İsviçreli Katolik Hıristiyanken Müslüman olan 
Vahüdittin Bey ile söyleşi yapıyoruz. Vahüdiddin Bey Müslüman olduğu 
için Allah’a şükrettiğini ve İslamiyet’i tam anlamıyla öğrenebilmek için 
Şam’da uzun bir süre dini eğitim aldığını ifade ediyor. 

İsviçre’de 450 bin Müslüman 
İsviçre’de ilk caminin yapıldığı yer olan külliyeye giriyoruz. İsviçre İs-

lam Toplumu Teşkilatı Genel Başkanı Abdullah Kasapoğlu Bey’den Zü-
rih Camii ve Külliyesi hakkında mâlûmat alıyoruz. Külliye, 1975’te Zürih’in 
ilk camisi olarak ibadete açılmış. İsviçre genelinde çeşitli milletlere mensup 
450 bin Müslüman yaşıyor. Bunlardan kırk beş bine yakını İsviçreli. Ay-
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rıca, ülkede 120 binden fazla Türk yaşıyor. 1960’lı yıllarda Türkiye’den 
İsviçre’ye giden Türk vatandaşları burada aktif roller üstelenmişler. 

Buradaki Türkler ülkemizle de yakından ilgileniyor. Kalpleri adeta 
Türkiye için atıyor, Türkiye gündemini sanki Türkiye’deymiş gibi takip 
ediyorlar. Bugün 4. kuşak Türkler, İsviçre’de yaşıyor. Acı ama gerçek; ye-
tişen Türk gençlerinin büyük bir kısmı Türk kültür ve dilini, hatta Müslü-
manlığını kaybetmiş durumda. Sadece camilerle irtibatlı olanlar dillerini, 
dinlerini ve örflerini koruyabilmiş durumdalar.  

Siyonist Kongre’nin yapıldığı Basel’deyiz
Basel, İsviçre’nin kuzeyinde Fransa, Almanya sınırında, Yahudi Ma-

hallesi ve ilginç mimarisiyle enteresan bir şehir. Dünya Bankası’nın mer-
kez binası da Basel’de. 

Şehrin ana meydanı diyebileceğimiz yerde Rathaus (Belediye Sarayı) 
orijinal mimarisiyle dikkat çekiyor. Basel’de en önemli ulaşım aracı tram-
vay ve hemen hemen bütün hatlar Rathaus’un önünden geçiyor. 

Ren Nehri üzerinden motorsuz kayıklarla karşıya geçiyoruz. Ren, İs-
viçre-Avusturya arasındaki bir bölgeden çıkıyor ve Avrupa’yı boydan 
boya geçerek Hollanda üzerinden okyanusa akıyor. Avrupa’nın en büyük 
şelalesi Ren Şelalesi de İsviçre’de, Schaffhausen şehrinde bulunuyor.

29 Ağustos 1897 tarihinde Theodor Herzl liderliğinde toplanan Birinci 
Siyonist Kongre, İsviçre’nin Basel şehrinde yapılmıştı. Yahudi Kongresi’ni 
toplayan Theodor Herzl’in, 3. Kral Oteli’nde kaldığı Rennes’e bakan oda 
Yahudiler tarafından müze haline getirilmiş. Basel’deki gezimizi tamam-
layıp Zürih’e dönüyoruz.

İsviçre’nin başkenti Bern
Zürih’ten 6 Kasım 2010 günü, sabahın erken saatlerinde başkent Bern’e git-

mek üzere yola çıkıyoruz. Zürih’e 80 kilometre mesafedeki Bern, İsviçre’nin 
simgesi olan İsviçre Alpleri’nin kuzeyinde bulunuyor. Tarihi ve mimari yapı-
larının yanında kış turizmi açısından da Avrupa’nın önemli merkezlerinden. 

Dik çatılı ortaçağdan kalma evleri, sakince akan Aar Nehri üzerine ku-
rulmuş tarihî yarımadası ve şıklığı ile göz kamaştıran şehirde 1530 yılında 
yapılmış olan “Zytglogge” (çanlı saat kulesi), Saat Kulesi, Einstein’ın Evi 
ve Tarihî Parlamento Binası turist akınına uğrayan yerlerin başında geliyor. 
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Tarih Müzesi Bern’de Parlamento Binası oldukça dikkatimizi çekiyor. 
Binanın önünde kurulu pazarı geziyor ve esnafla konuşuyoruz. İsviçreli 
parlamenterlerin pazardan alışveriş yaptıklarını söylüyorlar. Gösterişli, 
görkemli ve tarihî binalar, sararmış sonbahar ağaçlarının yaprakları ara-
sında göz kırpan Bern’e veda ederek Lozan’a doğru yola çıkıyoruz.

Lozan görüşmelerinin yapıldığı otel
Yaklaşık 100 km’lik bir yoldan sonra Lozan şehrine geliyoruz. Lozan’da 

ilk durağımız Lozan Antlaşması müzâkerelerinin yapıldığı Beau Rivage 
Oteli. Tarihî bina Cenevre Gölü kenarında gösterişli bir abide gibi du-
ruyor. Orijinalliğinden hiçbir şey kaybetmeyen otelin idaresinden izin 
alarak görüşmelerin yapıldığı salona giriyoruz. Otel müdîresi yaşlı hanı-
mefendi bize bizzat eşlik ediyor ve antlaşmayla ilgili Fransızca kitabeyi 
gösteriyor. Otelin yakınındaki Olimpiyat Merkezi ve Müzesi’ni geziyo-
ruz. Göl kenarında da tur attıktan sonra, 70 km. mesafedeki Cenevre’ye 
gitmek üzere 3500 Türk’ün yaşadığı Lozan’a veda ediyoruz. 

Siyonist Kongre’nin İlk adımı
1. Siyonist Kongre, 29 Ağustos 1897 tarihinde Basel’de Theo-

dor Herzl liderliğinde toplanmış, kongreye bütün dünyadan yak-
laşık 200 delege katılmıştır.

Avusturyalı Yahudi bir gazeteci olan Theodor Herzl, 
1896’da yazdığı Judenstaat (Yahudi Devleti) isimli bir kitapta 
Siyonizm’in kuruluşunu anlatmış, 1897’de I. Siyonist Kongre ile 
Dünya Siyonist Teşkilâtı kurulmuştur. Kongre ile 1897’ye kadar 
Yahudilerin, Filistin’de toplanması ve Yahudi Devleti kurulması 
bir fikir iken, 1897’de hedef haline getirilmiştir. Kurulan Dünya 
Siyonist Örgütü’nün başkanlığına Theodor Herzl getirilmiştir. 
İsviçre’nin başşehri Basel’deki I. Siyonist Kongresi’nde Yahu-
dilerin Filistin’de toplanıp bir Yahudi Devleti kurmaları hedef 
haline getirilmiş ve bu gaye için çalışmak üzere Herzl’in başkan-
lığında çalışmalar başlatılmıştır.
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Kendi üzümünü kendin topla
Cenevre yolunda ilerlerken rehberimiz, kendi meyvemizi toplayabilece-

ğimiz üzüm bağları ve meyve bahçeleri olduğunu söyleyince bu durum 
bize pek enteresan geldi. Derken bir üzüm bağına rastladık. Bağın giri-
şinde bir tabela, küçük bir terazi, üzüm kesmek için makaslar, poşet ve 
küçük bir para kumbarası. Tabelada “Lütfen kendi üzümünüzü kendiniz 
toplayın, kilosu 2 frank olarak ücretini kumbaraya atın” yazıyor. Kendi 
üzümümüzü kendimiz toplayıp parasını da kumbaraya atarak yolumuza 
devam ediyoruz.

Leman Gölü’nün güneybatısındaki Lac Leman’ın Rhone Nehri’yle bir-
leştiği yerde kurulu olan şehre M.Ö. 52 yılında Sezar “Cenevre” ismini 
vermiş. Birleşmiş Milletler’in Avrupa merkezi olan Cenevre aynı zaman-
da kayak merkezleri, alışveriş merkezleri ve dünyaca ünlü restoranlarıyla 
da önemli bir turizm şehri.

Cenevre’de 25 bin Müslüman, 3 bin civarında da Türk yaşamakta. 
Şehirde 5 tane cami mevcut. Şimdiki durağımız Birleşmiş Milletler bi-
nasının hemen yanı başında Osmanlı mimarisiyle yapılan muhteşem mi-
nareli cami oluyor. Sararmış ağaç yaprakları arasındaki cami ve minare 
muhteşem bir manzara arz ediyor. İkindi vakti ama burada minarelerde 
ezan okunamıyor. Müezzin ezanı caminin kapısında okuyor. Eşitlik ve 
özgürlükten bahsedilse de burada da Müslümanlar inançlarını büyük 
baskılar altında yaşamaya çalışıyorlar. 100’ün üzerinde cami ve mescit, 
İsviçre’de İslam medeniyetinin mümessilliğini üstlenmiş durumda.

Başkonsoloslukta hayal kırıklığı yaşadık
Gazeteci ve televizyoncu kimliği dışında bir Türk vatandaşı olarak 

gittiğimiz her ülkede büyükelçilik ve konsolosluklara uğramayı adet ha-
line getirdik. Çünkü doğru ve en iyi bilgileri büyükelçilik ve konsolos-
luklardan alabileceğimizi düşünüyoruz. Bunun için Zürih’te T.C. Zürih 
Başkonsolosluğu’na uğruyoruz. Başkonsolosun sekreterine ismimizi 
söylüyor ve İsviçre’de çekeceğimiz belgeselle ilgili bilgi vererek başkon-
solosla görüşme talebinde bulunuyoruz; ancak, başkonsolosun yoğun 
olduğu haberiyle birlikte turizm ataşesine yönlendiriliyoruz. İsviçre’deki 
Türklerle ilgili pek de bilgisi olmadığını görünce hayrete düşüyoruz. Ate-
şe, sadece İsviçre’de Türkiye’yi tanıtmak için görev yaptığını söylüyor. 
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Acaba İsviçre’de yaşayan Türkler hakkında bilgi sahibi olunmadan Tür-
kiye İsviçre’de nasıl tanıtılabilecek diye de düşünmeden edemiyoruz. Bu 
durumu görünce, yaptığımız çalışmaların ne kadar kıymetli olduğunu bir 
kez daha anlıyoruz. 

İsviçre’deki camilerde açık kapı etkinliği
İsviçre’de her yıl değişik kültür ve medeniyetlerin merkezlerinde açık 

kapı günleri organizasyonu yapılıyor. Bizim Cenevre’de olduğumuz gün 
Müslümanlara ait açık kapı günü vardı. Bu günlerde İslam medeniye-
ti, İsviçre’deki Müslümanların sorunları ve minare yasağı gibi mevzular 
hakkında görüşmeler yapılıyor. Caminin içerisi ana baba günü; Arap, 
Afrikalı, Asyalı, Türk ve Avrupalı Müslümanlarla dolu. Camiyi merak 
edip gelen İsviçreli Hristiyan ve ateistlere cami ve İslam kültürüyle ilgili 
bilgiler veriliyor. 

İsviçre’ye, İsviçre İslam Toplumu Teşkilatı’nın davetlisi olarak gelmiş-
tik. İslam Medeniyetinin Bilim ve Teknolojiye Katkısı konulu bir konfe-
rans veriyor, ardından da İslam Medeniyeti Coğrafyası adlı belgeselimi-
zin ilk sunumunu burada gerçekleştiriyoruz.

İsviçre’de Minare Yasağı 
Minare yasağı teklifi, yıllardır göçmen karşıtı politikalar yapan 

ve minarelerin ülkenin İslamlaşmasının işareti olduğunu savu-
nan sağcı İsviçre Halk Partisi tarafından gündeme getirilmiş. 
Teklife karşı çıkanlar ise, minare yasağının ayrımcılık anlamına 
geleceğini, kin ve nefret kışkırtıcılığına neden olacağını savunu-
yor. Hükümet de teklifin referandumda reddedilmesinden yana. 
400 bin civarında müslümanın yaşadığı ülkede dört minare var. 
Ülkede çeşitli yerlerde mescitler olsa da yeni minare inşaatları 
için ruhsat verilmiyor. Minare yasağı üzerine yapılan çalışmalar 
sürecinde Cenevre’deki camiye üçüncü kez saldırı düzenlenmiş. 
Avrupa’nın iki yüzlü demokrasi anlayışı, modernizmin sözde zir-
veye çıktığı bu asırda anlaşılacak gibi değil.
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AVUSTURYA

Ülke adı: Avusturya Cumhuriyeti
Başkent: Viyana
Nüfus: 8,316,487
Yüzölçümü: 83,870 km²
Dil: Almanca (resmi), Macarca, Slovence, Hırvatca
Din: Roma Katolikleri %73.6 , Protestanlar %4.7,   
 Müslümanlar ve diğer %21.7
Yönetim biçimi: Parlamenter demokrasi
İdarî bölümler: 9 eyalet; Burgenland, Karintiya   
 (Kärnten), Aşağı Avusturya (Niederösterreich),  
 Yukarı Avusturya (Oberösterreich), Salzburg   
 Styria (Steiermark), Tirol (Tirol), Vorarlberg,   
 Viyana
Bağımsızlık günü: 27 Temmuz 1955
Para birimi: Euro
Telefon kodu: 43
Internet kısaltması: .at
Coğrafi Konumu: Batıda Lihtenştayn ve İsviçre, güneyde İtalya   
 ve Slovenya, doğuda Macaristan ve Slovakya,  
 kuzeyde ise Almanya ve Çek Cumhuriyeti ile   
 komşudur.

 “Avupa’ya Veda Ederken”

Osmanlı’nın Sınır Çizgisi
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İklimi: Avusturya’nın büyük bölümü, karasal ve   
 okyanus etkileri gösteren, Orta-Avrupa geçiş   
 ikliminin etkisi altındadır. Yoğun yağış ve batı   
 rüzgarı iklimi etkileyen önemli etkenlerdir.
Tarım ve Hayvancılık: Tarıma elverişli toprakları azdır. Bol ürün  
 alabilmek için uygulanan modern tarım   
 yöntemleri 2. Dünya Savaşı’ndan sonra   
 hızla gelişmiştir. Ülkenin alçak bölgelerinde
 bulunan çayırlık alanlarda hayvancılık   
 gelişmiştir.
Doğal kaynakları: Ekonomisinin ana kaynağını meydana getiren   
 sanayi dalında, demir ve ham çelik ile   
 alüminyum üretimi ön sıralarda yer alır. Kağıt,
 kimyasal madde ve plastik de diğer sanayi   
 ürünleridir. 
 Avusturya, dünyanın önde gelen tabii magnezit  
 üreticisidir. Schwechat’taki büyük petrol   
 rafinerisi, ülkenin toplam petrol ve petrol
 ürünleri tüketiminin dörtte üçünü    
 karşılamaktadır.



59

• M.Ö. 100 yıllarında Romalılar tarafından işgal edilmiştir. 

• Almanya ile beraber olan Avusturya’ya 803 senesinde Kral Büyük 
Carl tarafından “Doğu Marklığı” unvanı verilmiştir. Böylece Germen 
İmparatorluğu’nun bir parçası olarak kurulmuştur. 

• Başa geçen Habsburg Hanedanı, ülkenin sınırlarını genişletmiş, 15. 
asırda Avrupa’nın ve Hıristiyanların en güçlü devleti haline gelmiştir.

• İslamiyet’i yaymak gayesiyle Osmanlı Devleti bölgeye çeşitli seferler 
ile 1529’da Macaristan’ı daha sonra 1540’ta Avusturya’yı yenmiş, 
Kral Birinci Ferdinand Macaristan’ın Osmanlı Devleti’ne bırakılması 
ve yıllık 30.000 duka altını vergi vermek şartları ile bir antlaşma 
imzalanmıştır. 

• Çeşitli savaş ve isyanlarla Osmanlı Devleti’nden ayrılan Macaristan 
ile birleşerek Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nu kurmuşlardır. 

• Birinci Dünya Savaşı’nda parçalanan Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu’ndan Avusturya harp sonunda Almanya ile birleşmek 
istemesine rağmen, gâlip devletler buna müsaade etmemiştir. 

• Müstakil bir devlet olarak kurulan Avusturya Cumhuriyeti, İkinci 
Dünya Savaşı’nda Hitler tarafından 1938’de Almanya’ya katılmıştır. 

• Almanya’nın yenilmesi ile ülke ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa 
tarafından işgal edilmiştir. 

• 1955’te bu devletlerle bir antlaşma yapılmıştır. Buna göre Avusturya 
hiç bir devletle birlik kuramayacak ve herhangi siyasi bir bloğa 
dahil olamayacaktı. Bu şartlarla bu günkü Avusturya Cumhuriyeti 
kurulmuş oldu.

Avusturya’nın Kısa Tarihi
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T
una boylarında akan tarihi takip etmeye devam ediyo-
ruz. Tuna’dan akan tarih, Tuna’nın şahitlik ettiği mede-
niyet hala bu topraklarda aranıyor. Tuna boylarındaki 
ülkelerde ecdâdımızın izlerini sürmek ayrı bir heyecan 
veriyor. Şimdi de Viyana yollarındayız.

Viyan-Kalemberk’ten Tuna’ya bakmak
Viyana, Avusturya’nın başkenti ve en büyük şehri. Osmanlıca adı Beç 

olan şehirde çevre ilçeleriyle birlikte yaklaşık iki milyon insan yaşıyor. 
Ülkenin en kalabalık şehri aynı zamanda. Bu da Avusturya nüfusunun 
yaklaşık dörtte birine denk geliyor. Nüfus bakımından Viyana Avrupa 
Birliği’nin en büyük onuncu şehri. Birleşmiş Milletler bürosuyla Viyana, 
birliğin dört resmî merkez temsilciliğinden birine sahip. Şehirde OPEC, 
AGİT ve Uluslararası Atom Enerjisi Örgütü gibi önemli uluslararası 
kuruluşlar bulunmakta. Şehrin sokaklarında caddelerinde dolaşıyoruz. 
Avusturya’da ilk defa bir meydana Müslüman bir ismin verildiğine şahit 
oluyoruz. Birleşmiş Milletler binasının önündeki meydana Muhammed 
Esat Meydanı adı verilmiş. Ve bir törenle meydan açılışı yapılıyor. Biz de 
bu açılışa katılıyoruz. 
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Viyana yüz yıllar boyunca Avrupa’nın kültürel ve politik merkezlerin-
den biri konumunda olmuş. Birinci Dünya Savaşı’ndan önce Londra, 
New York ve Paris’ten sonra iki milyon nüfusuyla dünyanın en büyük 

dördüncü şehriyken, savaştan sonra nüfusunun dörtte birini kaybetmiş. 

Viyana’da her tarafta tarihin izlerini görmek mümkün. Eski şehir mer-

kezinde, Viyana’nın sembolü olan Stefan Kilisesi ve Schönbrunn Sarayı 

bulunuyor. Schönbrunn Sarayı Avusturya devletinin başvurusu üzerine 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından dünya kül-

tür mirası olarak kabul edilmiş. 

Viyana bizim için önemli bir şehir. Osmanlı’nın tarihinde de bir dönüm 

noktası. Şehri dolaşırken Osmanlı’dan izler arıyoruz. Mescitler, camiler, 

hanlar, hamamlar gözümüze çarpıyor. İşte Viyana’da şirin bir mescit. 

Burada cami imamıyla sohbet ediyoruz.

Viyana’da dolaşırken Avrupalı meşhur bir tarihçinin mezarıyla karşıla-

şıyoruz. Burası gerek çağdaş tarihçilerin, gerekse Osmanlı tarihinin kay-

nağını teşkil eden, İkinci Mahmut tarafından Osmanlı devlet nişanesiyle 

taltif edilen meşhur Josef Hammer’ın kabri. 

Joseph Hammer, Avusturyalı tarihçi, diplomat ve Doğu bilimleri uz-

manı. Doğu dillerine ve kültürüne ait önemli eserleri Almanca’ya kazan-

dırarak büyük yankılar uyandıran ünlü tarihçinin kabrinde “Yusuf Bin 

Hammer” yazıyor. Kabir taşında ayrıca  şu veciz söz dikkat cekici “Kabir 

ziyaret etmekten maksat dua ise, bugün bana yarın sana “Meşhur tarih-

çinin kabrinden ayrılarak Viyana’yı dolaşmaya devam ediyoruz.

Tuna’nın uzunluğu 300 kilometreyi geçiyor
Ülkenin kuzey doğusundaki Viyana havzası alüvyonlu topraklardan ve 

tepelerden müteşekkil alçak bir bölge olarak doğusundaki Macar ovala-

rının devamı gibi görünmektedir. Bu iki bölgeden farklı olan kuzeydeki 

bölge ise ülke topraklarının % 10 kadarını kaplayan alana sahip. Burası 

Tuna’nın güneyden aldığı kollar tarafından yarılmış alçak tepeler ve pla-

tolar halinde. 

Avusturya sınırları içinde batıdan doğuya doğru 300 kilometreden faz-

la bir mesafe kat eden Tuna, Avrupa’nın Volga’dan yanı anlı şanlı bizim  
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İdil nehrin’den sonra ikinci büyük nehri ve üzerinde yoğun biçimde taşı-

macılık yapılmakta. 

Tuna Nehri’nde Batıdan gelen nehir gemileriyle mavnalar, Viyana’daki 

ana kol ve kanalları da geçerek Karadeniz’e ulaşabiliyorlar. İnn, Salzach 

ve Enns de Avusturya’nın diğer büyük akarsuları. 

Viyana’ya kadar olan kesimde tam bir Alp rejimi gösteren Tuna sula-

rının en yüksek seviyesi Haziran ve Temmuz aylarına, en düşük seviyesi 

ise kış aylarına rastlar. 

Viyana’dan Tuna’yla bir tarih akıyor
Viyana başlı başına bir tarih şehridir. Burada kendimizi tarihin koridor-

larında dolaşıyor buluyoruz. İlk olarak 1529 sonbaharına uzanıyoruz: I. 
Viyana Kuşatması. Yanoş Zapolya’nın Macar Kralı olmasını Avusturya 
Arşidükü Ferdinad istemiyor ve Ferdinand, Budapeşte’yi yani o günkü 
Budin’i ele geçiriyor. 

avrupa’nın önemli tarihçisi Joseph Hammer
1774 yılında Avusturya’nın Graz kentinde doğmuştur. 

15 yaşındayken Viyana’daki İmparatorluk Doğu Dilleri 
Akademisi’nde öğrenim görmeye başladı ve beş yıl boyunca 
diplomatik tercümanlık eğitimi gördü. Bu süre zarfında Türk-
çe, Arapça ve Farsça dillerinin yanı sıra İtalyanca, Fransızca, 
Latince ve Yunancayı da öğrendi. Dil öğrenmeye kabiliyetli idi. 
1799 yılında ilk kez İstanbul’a geldi. Bu dönemde doğu tarihi 
ve edebiyatıyla ilgilenmiş Doğu Akdeniz’de Fransız’lar aleyhi-
ne İngilizlerin açtığı seferlere katılmıştır. Mısır’a gidip Arapça 
öğrenmiş, 1807’de Avusturya’ya dönmüştür. Ülkesinde saray 
müşavirliği yapmış, imparatorluk akademisine başkan seçil-
miştir. 1835’te politikayı bırakıp kendine tamamen tarih çalış-
malarına vermiştir.
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Kanuni Sultan Süleyman Hân ordusunu sefere hazırlamış ve Budin 

önlerine kadar gelmiştir. Kale kısa sürede düşürülmüştür. Bu kez he-

def Viyana’dır.  Ancak kış şartları çok çetin ve ordu kışa hazırlıksızdır. 

Aslında tarihte hep başarısız denilen bu seferin altında yatan diğer bir 

gerçek de şudur; Kanunî Viyana’yı fethe değil, Ferdinand’a gözdağı 

vermeye gitmiştir. Bu seferin sonunda da Budapeşte geri alınmıştır ama 

ortada bir sorun vardır; Ferdinand ve ordusu ortalıklarda yoktur. Bir 

zamanlar Selahaddin Eyyübî Hazretleri’ne kafa tutan Richard gibi, Av-

rupalının gözünde kahraman ilan edilmiş bir kral, Ferdinand ve ordusu 

savaş meydanında yoktur. Bu sebeple Osmanlı ordusu Viyana’yı kuşat-

mıştır. Ancak ordu, kuşatma için hazırlıksız gelmiştir ve kış mevsimi de 

yaklaşmıştır. Amaç gözdağı vermek olunca Kanunî askerini zora sok-

mak istememiş ve yurda dönme kararı almıştır. Askerler her ne kadar 

çarpışmak istese de cihan padişahı buna müsaade etmemiştir. 

Osmanlı ordusunun Viyana’dan çekilmesi bir bozgun neticesi değil, 

aksine kendi isteğiyle yapılmış bir harekettir. Kanunî Sultan Süley-

man Hân, isteseydi günlerce bu muhâsarayı sürdürebilirdi. Fakat hem 

Anadolu’da Şiîlik propagandası yapan İran meselesi, hem askerin er-

zak sıkıntısı, hem de daha kuvvetli bir ordu temini için bu muhâsara 

kaldırılmıştır.

Viyana Kuşatması’nın ikincisi, 1683 yılında Dördüncü Mehmet dev-

rinde gerçekleşir. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 

yapılan savaşların en uzun süreni bu kuşatma olmuştur. Bu kuşatmada 

da başarısız olunması kimi tarihçilere göre devletin çöküşünün başlan-

gıcı olarak görülmektedir.

Savaşların yapıldığı alanda bu gün bir Türk parkı bulunuyor. Geç-

mişteki düşmanlıklar bu gün yerini dostluğa bırakmış durumda. Bu 

gün baktığımızda iki ülke arasındaki ilişkiler çok iyi bir seviyede tu-

tuluyor ve her geçen gün daha da iyileşerek devam ediyor. Avusturya, 

İslamiyet’i resmen tanıyan bir Avrupa ülkesi. Bu da Osmanlı’nın böl-

gede tesis ettiği anlayıştan kaynaklanıyor. Bu gün Türkiye’nin Viyana 

Büyükelçiliği Sultan Reşat tarafından satın alınan bir binada hizmet 

vermekte. 
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Gezimizi sürdürürken bir askerî müzeye giriyoruz. Viyana’nın belki 

de en büyük müzelerinden birisi. Savaşı yeniden yaşıyor gibi oluyoruz 

burada. Savaşı tasvir eden resimler, sultanın otağı, toplar, tüfekler, san-

caklar ve birçok savaş aleti burada yerli ve yabancı turistlerin ilgisine 

sunulmuş bir şekilde sergileniyor.
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SLOVAKYA

Ülke adı: Slovak Cumhuriyeti
Başkent: Bratislava
Nüfus: 5.392.938 (2008)
Yüzölçümü: 49.034 km2 
Dil: Slovakça
Din: Hristiyan (Katolik) % 70, Müslüman % 0,1,   
 Müslüman nüfusu 5000 dolayında
Yönetim biçimi: Parlamenter demokrasi
İdarî bölümler: Banskobystricky, Bratislavsky, Kosicky,   
 Nitriansky, Presovsky, Trenciansky, Trnavsky,   
 Zilinsky
Bağımsızlık günü: 1 Ocak 1993
Milli bayram: Anayasa Günü, 1 Eylül (1992)
Para birimi: Slovak Korunası (SKK)
Telefon kodu: 421
Internet kısaltması: .sk
İklimi: Denizden uzak bir Avrupa ülkesi olan    
 Slovakya’da kışları sert soğukların hakim olduğu  
 kara iklimi hüküm sürer. Yazların serin geçtiği   
 ülkede, Tuna Ovası’nda iklim diğer kısımlara   
 göre daha ılımandır. Dağlık kesimler bol yağış   
 alır.

“Galiçya Şehitleri Diyarı”

Galiçyalıların Ülkesi
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Tarım ve Hayvancılık: Slovakya ekonomisi tarım ve hayvancılığa  
 dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri buğday, arpa,  
 mısır, şekerpancarı, çavdar, patates, yulaf, tütün,  
 sebze ve meyvedir.
Doğal kaynakları: Rezerv yönünden zengin olan madenler demir  
 cevheri, bakır, magnezit, kurşun ve çinkodur.   
 Ayrıca cıva, asbest, kalay, bacit, siderit, perlit,   
 gümüş ve altın yatakları da işletilmektedir.   
 Düzlüklerde az da olsa petrol ve doğalgaz   
 çıkarılır.
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• Slovaklar 4. asırdan itibaren Küçük Karpatlara ve Pannonia Ovası’na 
yerleştiler. 

• Dokuzuncu asırda Slovaklar, Büyük Moravya hâkimiyetine girdiler ve 
Hıristiyanlığı kabul ettiler. 

• Büyük Moravya Krallığı’nın yıkılmasının ardından Macar Krallığı’nın 
hâkimiyetine girdi. 1526’da Macar tahtını ele geçiren Habsburglar, 
Slovak topraklarına 1918 senesine kadar hâkim oldular. 

• Mohaç Zaferi’nin ardından Slovak topraklarına Türk akıncıları çeşitli 
zamanlarda akınlar düzenledi.

• Slovak milliyetçiliği 18. asrın sonlarında yaygınlaşmaya başlasa da, 
1867 Avusturya-Macaristan Antlaşması’ndan sonra Macar hükümeti 
Slovakya’yı yeniden hâkimiyeti altına aldı. 

• Birinci Dünya Savaş’ından sonra Macaristan’dan ayrılan Slovaklar, 
Çeklerle birlikte yeni Çekoslovak Devleti’ni kurdular (1918). 

• Münih Antlaşması’nın yürürlüğe girmesinden kısa bir süre önce 
Slovaklar, Slovakya’yı Çekoslovakya içinde özerk bir birim olarak ilan 
ettiler (1938).

• İkinci Dünyâ Savaşı sırasında Alman ordularının Prag’ı işgal etmeleri 
üzerine Slovak Millî Meclisi’nin aldığı kararla Slovakya kâğıt üzerinde 
de olsa bağımsız hâle geldi. 

• Komünistlerin iktidara geldiği Şubat 1948’den sonra ülkede Çeklerin 
denetiminde, katı bir merkeziyetçilik tekrar uygulanmaya başlandı. 

• 11 Temmuz 1960’ta yürürlüğe giren anayasayla Slovaklar Çeklerle 
aynı haklara sahip oldular. 

• 1969 senesi başında Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti’nin yasama 
organı olan Federal Meclis’te Çek Sosyalist Cumhuriyeti’yle eşit 
şekilde temsil edilen Slovak Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu.

• 1989’da Çekoslovakya’da yumuşama politikası başladı. Çok Partili 
sisteme geçildi ve 1990’da ilk serbest seçim yapıldı. 

• 25 Kasım 1992 günü yapılan anlaşma ile 31 Aralık 1992 tarihinde Çek 
ve Slovakya Cumhuriyetleri birbirinden ayrıldı.

Slovakya’nın Kısa Tarihi
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T
una boylarında seyahatimize devam ediyoruz. Yüreği-
mizin burkulmaması elde mi bu nehirle birlikte akar-
ken? Şimdi soğuk ve uzak görünen, sınırlarla ayrılan bu 
topraklar bir zamanlar ecdâdımızın gözyaşları ve büyük 
mücadeleleriyle inşa edilmiş bir medeniyetin yaşandığı 
yerlerdi. Osmanlı ilk geldiğinde, her yabancı ülkedeki 

gibi önce korkmuşlar, sonra da hayran kalmışlar bize. Şehirlerinin so-
kaklarında bizim gibi giyinmişler bazen. Bizi örnek almışlar asırlarca. 
Biz gittikten sonra da, uzun süre şehirlerini aynen korumuşlar. Şimdi o 
“temellerini” bizim attığımız şehirdeyiz: Slovakya’da...

Slovakya’nın iklimi ılıman; orta kısımlar ve kuzeyde dağlar, güneyde 
de alçak araziler yer alıyor. Avrupa’da, Polonya’nın güneyindeki bu güzel 
ülke, eski Çekoslovakya’nın bir parçası. 

Slovakya’ya Osmanlı ilgisinin yoğunlaşması 1540-1550’li yıllarda baş-
lamıştır. Estergon’un 1543’te Osmanlılarca fethinden sonra Estergon 
Sancağı kurulmuş ve bu sancak Tuna’nın kuzeyinde bulunan arazilere 
de yayılmıştır. 1526 yılında Kanunî Sultan Süleyman Hân, Budin (Bu-
dapeşte) şehrini fethederek Macaristan’ın büyük bir bölümünü Osmanlı 
topraklarına katar. Osmanlı topraklarından göç eden Macarlar da Habs-
burgların himayesi altında Slovakya topraklarına yerleşirler. O dönemde 
de Bratislava bu bölgenin başkentliğini yapmaktadır. 

1683-1699 yılları arasında atalarımız o bölgede etkisini kaybedin-
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ce Macaristan’dan geri çekilmek zorunda kalmış; bu tarihten son-
ra Slovakya’nın da önemi azalmıştır. Ama Slovakya 20. yüzyıla kadar 
Macaristan’ın bir parçası olarak Avusturya İmparatorluğu’nun içinde 
yaşamıştır. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu I. Dünya Savaşı so-
nunda yıkılınca 1918 yılında Slovakya, Bohemya, Moravya, Silezya, ve 
Karpat, Rutenya ile birleşerek Çekoslovakya adında bir ülke haline gel-
miştir. Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasından sonra Slovakya, Nazi 
Almanya’sı’yla anlaşarak Çekoslovakya’dan ayrılmış, nihayet 9 Mayıs 
1945 tarihinde Sovyet ve Amerikan birlikleri ülkeye girerek Alman işgali-
ne son vermişlerdir. Çekoslovakya tekrar birleşmiş, 1948 yılında yönetim 
komünistlerin eline geçmiştir. Bu tarihten sonra 41 yıl boyunca Çekoslo-
vakya doğu bloğu ülkeleri dağılana kadar da doğu bloğunda yer almıştır. 

Her ne kadar bir süre muhafaza edilse de, Slovakya’da ecdâdın bırak-
tığı izler silinmiş, geriye bir adı kalmış bir de şanı. Çocuklarına barbar 
diye anlatmışlar bizleri. Oysa ki Osmanlı hiçbir ülkeye ne zulmetmiş ne 
de işkence yapmış! Kimi tarihçiler Almanlar ve Rusların yaptıkları kadar 
kimsenin onlara zarar vermediğini söyler. İnsanlarının psikolojisi bozul-
muş, evden çıkamaz olmuşlar. 

1989’da bütün doğu bloğu ülkelerinde olduğu gibi, Çekoslovakya’da 
da yumuşama politikası başlamıştır. Çok partili sisteme geçilmiş ve 
1990’da ilk serbest seçim yapılmıştır. Çekoslovakya’yı meydana getiren 
Çek ve Slovakya Cumhuriyetlerinde ayrı ayrı yapılan seçimlerden sonra 
iki cumhuriyetin birbirinden ayrılması fikri ön plana çıkmış, yapılan gö-
rüşmeler neticesinde 25 Kasım 1992 günü yapılan anlaşma ile 31 Aralık 
1992 tarihinde iki cumhuriyet birbirinden ayrılmıştır.

Slovakya’daki ilk durağımız başkent Bratislava.

Bratislava’da Tuna’yla konuşuyoruz
Slovakya Cumhuriyeti’nin başkenti ve en büyük şehri Bratislava’da-

yız. Avusturya’nın başşehri Viyana’nın 50 km kadar doğusunda bulu-
nan şehrin nüfusu yaklaşık 450.000 civarında. Slovakya’nın 1993’de 
Çekoslavakya’dan barışçıl bir şekilde ayrılmasından sonra ülkenin baş-
şehri olmuş. Temizliği, düzenli yolları ve nazik insanlarıyla tipik bir Av-
rupa şehri. Tuna Nehri kıyısında yer alan şehrin hem Avusturya’ya hem 
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de Macaristan’a sınırı bulunuyor. Bu yakınlığa rağmen halk yabancılarla 
genellikle Almanca yerine İngilizce konuşmayı tercih ediyor.  Bratislava; 
parlamentosu, devlet binaları, üniversiteleri, müzeleri ve tiyatroları ile 
Slovakya’nın siyasi, ekonomik ve kültürel merkezi konumunda yer alıyor. 
Osmanlı’nın haricinde Almanlar, Macarlar, Avusturyalılar, Çekler ve Ya-
hudiler şehrin geçmişinde güçlü izler bırakmış. Üniversitelerde okuyan 
Türk öğrencilerin yanında Slovakya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası gibi 
bir kaç güçlü kurum kuracak derecede Türk iş adamlarının ülkede etkin 
olduğunu da öğreniyoruz. 

Galiçya’da 15 bin şehit ve yaralı
Başkent sokaklarındaki gezimiz sürerken Bratislava’nın kozmopolit 

ruhunu hâlâ muhafaza ettiğini gözlüyoruz. Şehir çok sayıda festivale ve 
ticari sergiye ev sahipliği yapıyor. Üzülerek söylüyoruz ki Bratislava’da 
da ecdâdımızdan çok fazla eser kalmamış. İzlerimizin tarih sayfalarında 
silinip gittiğini görerek üzülürken bir anda hiçbir zaman silinmeyecek ve 
tarih durdukça yaşacak bir hatıraya rastlıyoruz; Birinci Dünya Savaşı’nda 
Galiçya Cephesi’nde çarpışan Osmanlı askerlerinin unutulmuş şehit me-
zarları. Galiçya’yı unutmak, Yemen, Çanakkale, Sakarya, Dumlupınar, 
Allahuekber Dağları şehitlerini unutmakla aynı mânada değil midir? Bu 
sırada Bratislava televizyonunun Trecin bölgesindeki bu mezarlarla ilgi-
li yayın yaptığı gün Bratislava’dayız. Birinci Cihan Harbi’nde çarpışan 
Mehmetçikler mezarlığın üzerindeki hilalden ve Müslüman isimlerden 
anlaşılıyor. Bratislava televizyonu bu mezarların Osmanlı askerline ait 
olduğunu söylüyor. Anlıyoruz ki gerçekten Galiçya şehitleri bunlar. 

Galiçya, en az Çanakkale kadar şeref tablomuzdur. Bitti, tükendi de-
nilen Osmanlı, Çanakkale’de nasıl İngiliz ve Fransızlara tarih boyunca 
unutamayacakları bir hezîmet yaşattıysa, Galiçya’da da tüm olumsuz 
şartlara rağmen Ruslara yenilginin acısını tattırmışlardı. 

Rusya, 1914 Eylül’ünde, Avusturya’nın eyaleti olan Doğu Galiçya’ yı 
işgal etmiş, 1915 Mayısı’nda ise Alman ve Avusturya hücumu karşısında 
çekilmek zorunda kalmıştır.

Birinci Dünya Savaşı sırasında müttefiklerimize yardım için asker gön-
derdiğimiz Galiçya cephesinde, 33 bin asker ve subaydan meydana gelen 
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15. Kolordu’muz 15 bin şehit ve yaralı vermişti. Ruslara karşı savaşan 
ordumuz, her türlü imkânsızlığa rağmen kahramanca çarpışmış ve üzeri-
ne düşen görevi layığıyla yerine getirmiştir. Galiçya şehitlerinin ruhlarına 
Fatiha’lar okuyor, yolumuza devam ediyoruz.

Viyana’ya doğru yola çıkıyoruz
Bir süre önce Slovakya ile Macaristan arasındaki tarihî sürtüşmeler bir 

yana bırakılarak sınır kapıları kaldırılmıştır. Biz de bu kapılardan geçe-
rek yaklaşık bir saat sürecek olan Viyana yolluna çıktık. Geçmişte de bu 
yollara koyulanlar vardı. Dünyanın dört bir yanına adalet ve huzur gö-
türmüş Osmanlı ordusu ta buralara kadar gelmek üzere yola koyulmuş 
ve Viyana kapılarına dayanmıştı. Viyana bizim için bir dönüm noktası. 
Yollar devam ederken yarih kitaplarında okuduğumuz bir anekdot geli-
yor aklımıza: “Hiç bir millet bu dünyayı Osmanlılar kadar çalkalamadı” 

Tökeli İmre Slovakya’da
 Alman egemenliğinde yaşayan Macarların durumu, Alman-

ların tutumu yüzünden pek kötüydü. Protestanlar Avusturya 
İmparatoru’nun Katolik mezhebine geçmeleri için yaptığı teklifi 
kabul etmemiş ve başlarında Tökeli İmre olduğu halde İmpa-
ratora karşı ayaklanmışlardı. Bunlar Türk idaresinde yaşayan 
ve Macar milletinin en büyük kısmını teşkîl eden ırktaşlarının 
hürriyet ve refâhını görmüş, Türk idaresine geçmek istemişlerdi. 
Alman Macarları Tökeli İmre’yi kendilerine prens seçmişlerdi. 
Bu prensin merkezi, Macarların yaşadığı bir bölge olan güney-
doğu Slovakya’nın en mühim şehri Kassa idi. Çeşitli mücade-
lelerle Osmanlı’nın yanında olan Tökeli İmre’ye Transilvanya 
Prensliği verilmiş ve 1705 yılında İzmit’te ölmüştür.

Mührünün üzerine “Muîn-i Ali Osman’a itaat üzereyim emre, 
Kral-ı Orta Macar’ım ki namım Tökeli İmre” yazdırmıştır.



75

Kıtaları birbirine kaynaştıran, okyanusları bir diğerine lehimleyen, ba-
tıyla doğuyu gelinle güvey gibi birbiriyle kucaklaştıran biz değil miydik? 
Arzın dört bucağı atlarımızın nallarıyla şimşeklenmedi mi? Durduğu-
muz yer bizimdi, gideceğimiz yer yine bizim. Ne durduğumuz yer kaldı 
geriye ne gittiğimiz diyar. 

Bu duygular içerisinde yolumuz devam ederken bir sınırı daha ge-
çip kültür ve medeniyet tarihimizde önemli bir yere sahip, tarihte çok 
meşhûr savaşların, savunmaların yapıldığı, Haçlı Ordusu’nun son kalesi 
Viyana’ya ulaşıyoruz.
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MACARİSTAN

Ülke adı: Macaristan Cumhuriyeti
Başkent: Budapeşte
Nüfus: 7,666,551
Yüzölçümü: 93.036 km2
Dil: Macarca
Din: % 51,9’u Romen Katolik, % 2,6’sı Grek Katolik,  
 % 15,9’u Kalvenci Protestan, % 3’ü Lüteryen   
 Protestan, % 0,1’i Musevî (2001)
Yönetim biçimi: On dokuz idarî birimden oluşan ülke 1990’dan  
 beri çok partili bir demokrasiyle yönetilmektedir.
İdarî Bölgeler: Kuzey Macaristan, Kuzey Alföld, Güney Alföld,  
 Orta Macaristan, Orta Transdanubia, Batı   
 Transdanubia, Güney Transdanubia,
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 15 mart 1848
Para birimi: Forint
Telefon kodu: 36
Internet kısaltması: .hu
İklimi: Karasal iklim özellikleri görülür. Soğuk,  
 bulutlu, nemli kışlar ve ılık sıcak arasında geçen  
 yazlar iklimin belirgin özelliğidir. Yıllık ortalama  
 sıcaklık 9.7 °C’dir. Kışın ortalama sıcaklık 0’dan  

“Bir Cihan Güneşi’nin Battığı Macar Ovaları”

Mohaç’tan Estergo’na
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  −15 °C’ye değişirken yazları ise 27°C ile 32 °C  
  arasında olmaktadır.
Tarım ve Hayvancılık: Esas tarım ürünleri buğday ve mısırdır.   
  Bunlar Kisalföld, Tuna ve Tisza arasındaki   
  bölge ve Alföld’de yetiştirilir. Doğudaki kurak  
  bölgelerde ve Tisza Vadisinde sulanan   
  topraklar artırılarak, pirinç üretimine
  ve meyve ağaçları yetiştirilmesine
  ve hatta pamuk üretimine imkan sağlanmıştır.  
  Hayvancılık her zaman önemli bir rol oynar.  
  2.000.000’dan fazla sığır, 3.500.000 civarında  
  koyun yetiştirilir.
Doğal kaynakları:  Boksit, kömür, doğal gaz
Konum:  Avusturya, Slovakya, Ukrayna, Romanya,
  Sırbistan-Montenegro, Hırvatistan ve   
  Slovenya ile çevrilidir.
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• IV. yüzyılın sonlarına doğru Hunlar’ın önünden kaçan Barbarlar 

(Gotlar, Vandallar ve Alanlar) geçici olarak bölgeyi ellerine geçirdi 

ve Roma idaresine son verdi. 

• IX. yüzyılın başlarında Hazar egemenliği altında olan Macarlar yedi 

kabileye bölündü. Türklerle çeşitli zamanlarda ve birçok yönden 

kaynaştı ve doğu komşuları Peçenekler’in baskı-sıyla batıya doğru 

göç etmek zorunda kaldılar. 

• 895-896’da Arpâd’ın önderliğiyle Karpatlar’ı aşıp Transilvanya’yı 

ve Büyük Ova’yı; 900 yılı civarında Tuna ötesini yurt edindiler. 

Ârpâd’ın torununun oğlu Geza Macar boyları arasında birliği 

sağladı. 

• Oğlu I. Istvan (Aziz) 997’de babasının yerine geçmiş, 1000-1001’de 

taç giyen ilk kral I. Istvan Macar Devleti’ni kurdu. 

• 1301’e kadar devam eden Ârpâd hanedanında Istvan’ın ölümünden 

(1038) sonra yirmi üç kral değişti. IV. Bela zamanında (1235-1270) 

Macaristan Moğol istilâsına uğradı.

Macaristan’ın Kısa Tarihi
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• Feodalleşme sürecinde XIV. yüzyıla kadar önemli toplumsal 

değişmeler meydana geldi. Krala bağlı olan yönetici ve hizmetçi 

gruplarından ve kale muhafazasında bulunanlardan asilzâdeler 

ortaya çıktı, böylece burjuva sınıfı oluştu. 

• Anjou sülâlesinden I. Kâroly 1308’de kral seçildi ve 1310’da taç 

giydi. Derebeylerin nüfuzunu kırarak devlet otoritesini yeniden 

sağladı. Oğlu I. Lajos (Büyük] (1342-1382) Macaristan’ı Avrupa 

çapında önemli bir devlet haline getirdi. Lüksemburglu Zsigmond 

(Sigismund) tahta çıktı (1387-1437). 

• Osmanlılarla Macarlar’ın ilk askerî karşılaşması 1375’te oldu. İlk 

Kosova Savaşı’nın ar-dından Osmanlılar’ın ilerlemesini engellemek 

amacıyla bir Haçlı seferi düzenledi ve Niğbolu’da büyük bir 

mağlûbiyete uğradı. (1396) Jânos Hunyadi, Osmanlılar’a karşı 

başarı elde ettiyse de kralın da hayatını yitirdiği Varna Meydan 

Savaşı’nda ve İkinci Kosova Muharebesi’nde yenilgiye uğradı. 

• Uzun bir kuşatmanın ardından Belgrad’ın 1521’de Osmanlı 

Devleti’nin eline geçmesiyle Macaristan tarihinde yeni bir safha 

başladı.

• Osmanlı 1389-1402’de Macaristan’ın tamamına yönelik akınlar 

başlattı. 1438-1442’de Sırbistan’ı geçici olarak alıp her yıl 

tekrarlanan hücumlarla Macar savunma hattını baskı altında tuttu. 

• 1443-1448’de Jânos Hunyadi’nin seferleriyle Osmanlılar Macar 

sınırlarından uzaklaştırıldı ve Sırbistan’da, Bosna’da ve Eflak’ta 

Osmanlı hâkimiyeti gevşetildi veya kaldırıldı. Macar ordusu önceki 

yıllarda Türkler’in fethettiği bölgelerin bir kısmını geri aldı. 

• Kanunî Sultan Süleyman 1526’da Pâl Tomori’nin yönetimindeki 

Macar kuvvetlerini Mohaç sahrasında iki, üç saat içinde kesin bir 

şekilde yenilgiye uğrattı. 1529’da Viyana Seferi’ne çıkan Kanunî 

Sultan Süleyman, 1526’da terk ettiği Budin’e yeniden girdi ve burayı 
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Szapolyai’ya bırakarak yoluna devam etti. 1540’ta I. Jânos ölünce 

Budin merkezli bir Osmanlı Beylerbeyiliği kuruldu. 

• 1552’de Tımışvar (Temesvar) İkinci Vezir Kara Ahmet Paşa 

tarafından ele geçirildiğin-de Macar topraklarında bir eyalet daha 

kuruldu. Kanûnî’nin son seferi önemli serhat kalesi Zigetvar’ın 

alınmasıyla neticelendi. 

• Osmanlı’nın Habsburglar’la 1568 Edirne Antlaşması’nı 

akdetmesiyle yirmi üç yıllık bir barış dönemi başladı. 1591-1593 

yıllarında serhat çarpışmaları tekrar alevlendi ve on üç yıl aralıksız 

devam eden ve “On Beş Yıl Savaşları” büyük zararlara yol açtı. Eğri 

ve Kanije’yi fetheden Osmanlılar buraları eyalet merkezi yaptı. 

• 1596 Haçova Meydan Savaşı Osmanlı zaferiyle sonuçlandı. 1606’da 

imzalanan Zitvatoruk Antlaşması Habsburglar’la Osmanlılar 

arasındaki kalıcı barışın temellerini attı.

• Bununla birlikte ülkenin kuzey kesimleri, Otuz Yıl Savaşları 

sırasında Gâbor Bethlen ve I. György Râköczi gibi Erdel prensleri 

tarafından Habsburglar’a karşı yürütülen muhârebelere ve tahribata 

sahne oldu. 

• Aynı yıl Raimundo Montecucolli kumandasındaki Habsburg 

güçleri Sadrazam Köprülüzâde Fâzıl Ahmet Paşa ordusuna 

St. Gotthard’da galip geldi. Akdedilen Eisenburg Muâhedesi 

Osmanlılar’ın lehine sonuçlanınca, anlaşmadan sonraki süreçte 

karışıklık çıktı ve ülke 1685’e kadar dört parçaya bölündü.

• Osmanlı gerilemesiyle neticelenen II. Viyana Muhâsarası’ndan 

(1683) hemen sonra Estergon, Uyvar (1685), Budin (1686) müttefik 

Hıristiyan güçlerin eline geçti. 

• 1718 Pasarofça Antlaşması Osmanlı açısından büyük kayıplarla 

neticelendi. Bu durum, 1738-1739 savaşlarında ve Belgrad 

Muâhedesi’nde Habsburglar’ın aleyhine değişti. Bundan sonra 
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Macaristan’da yetmiş yıllık bir sükûnet ve bunun neticesi olarak bir 

kalkınma devri yaşandı. 

• 1848 ayaklanmaları Macaristan’a da yayıldı. 15 Mart günü Peşte’de 

patlak veren olayların neticesi olarak başında Lajos Batthyâny’nin 

yer aldığı Macar Hükümeti kuruldu. 

• Hürriyet Savaşı ilk aylarda parlak başarılar getirirken daha 

sonra Habsburg-Rus ittifakı-nın kuvvet üstünlüğüne mukâvemet 

edilemedi. 13 Ağustos 1849’da Başkumandan Artur Görgey, 

Vilagos’ta Ruslar’a teslim oldu. 

• Dünya Savaşı’na Macaristan ister istemez Avusturya yanında girdi. 

Merkezî devletlerin mağlûbiyeti anlaşılınca monarşiye karşı duygular 

kuvvetlendi ve bir sola kayış gerçekleşti. 31 Ekim I918’de “Pat Çiçeği 

Devrimi” neticesinde radikal görüşlü Kont Mihaly Kârolyi başbakan 

oldu ve ardından Halk Cumhuriyeti ilân edildi. Kârolyi 11 Ocak 

1919’da aslî cumhurbaşkanı seçildi. 

• Sovyetler Birliği’nden yardım sağlayacağını vaat eden komünist Bâlâ 

Kun (esas soyadı Kohn) önderliğiyle proleter diktatörlük (Sovyet 

Cumhuriyeti) ilân edildi. 

• Macaristan 26 Haziran 1941’de II. Dünya Savaşı’na girdi.

• 9 Eylül 1943’te İngiliz Hükümeti’nin sunduğu mütâreke 

antlaşmasının metnini kabul etti. Fakat 19 Mart 1944’te Almanlar 

devreye girdiler ve Kâllay, ailesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti 

Elçiliği’ne sığınmak zorunda kaldı. Macaristan’a giren Rus ordusu 4 

Nisan 1945’te Alman etkisini sona erdirdi.

• Sovyet işgalcilerinin sayesinde komünistler iktidarı ele geçirip 

Moskova’yı taklit ederek parti diktatörlüğü uyguladılar. Halkın 

çeşitli kesimlerini sistematik şekilde rûhen ve madden kırmaya 

çalıştılar. Aşırı baskılar 23 Ekim 1956 tarihinde halk ayaklanmasına 

yol açtı. 
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• Sovyetler Birliği’nde gerçekleşen ani değişmelerin ardından 

Macaristan’da da hızlı gelişmeler oldu. Kâdâr görevden 

uzaklaştırıldı, 1989 yazına kadar Doğu Blok çöktü. 23 Ekim 1989 

tarihinde Halk Cumhuriyeti yerine Macaristan Cumhuriyeti ilân 

edildi. 12 Mart 1999’da Macaristan NATO’nun tam üyesi oldu. 

12 Nisan 2003te yapılan halk oylaması ülkenin Avrupa Birliği’ne 

girmesi onaylabdı ve dört gün sonra Atina’da katılma antlaşması 

imzalandı.
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O
smanlı’nın Rumeli’ye geçişinin son durağı olan ve 
1521’de Kanuni Sultan Süleyman Hân’ın akıncıları-
nın nal sesleriyle inleyen Macar ovaları bugün sessiz 
ve bir garip öksüz gibi duruyor.

 Eski kaynaklarda Macaristan’dan Panonya diye 
bahsediliyor. Ülkenin bulunduğu Tuna havzası ve 

Karpatlar bölgesi, coğrafî konumu itibariyle kuzeyden ve doğudan 
devamlı gelen istilâların, akınların mecburi geçiş yolu olmuş. Volga 
Nehri’nin doğusundan Tuna havzasına kadar gelen Avar Türkleri iki yüz 
elli yıl Orta Avrupa’ya hâkim olmuşlar. Önceleri Şamanistken giderek 
Hıristiyanlığı benimseyen Avar Türkleri, Slavların arasında eriyip kay-
bolmuşlar.

Hazar Türkleri’nin bir kolu olan ve Tuna havzasında yaşayan 
Macarlar’ın aslî unsurunu meydana getiriyor. Arputlar güneye ve batıya 
yaptıkları akınlar Germen İmparatoru Birinci Otto tarafından engelle-
nince, göçebelikten yerleşik hayata geçmişlerdir. Moğol istilâsına kadar 
Macaristan’da istikrarlı bir devre olmuştur. Orta Asya gelenek ve yaşayış 
tarzlarını bir süre devam ettiren Arpatlar, Prens Geza zamanında Hunlar 
ve Avarlar gibi Hıristiyanlığı kabul ettiler. Türklüklerini tedrîcen kaybedip 
Hıristiyanlaşmalarına rağmen, Macaristan’da bu gün bile birçok Türkçe 
kelime ve yer adları kullanılmaktadır. Meselâ, tyuk, (tavuk), birska (bı-
çak), szakall (sakal), tengez (deniz), sarga (sarı), teknö (tekne), borju 
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(buzağı), sator (çadır) gibi pek çok kelime, Macarların Türk asıllı olduk-
larını açık bir şekilde göstermektedir.

Tuna demek aynı zamanda Macaristan demek. Macaristan’ın başkenti 
Budapeşte’de yani nazlı Budin’deyiz. 

Uçağımız İstanbul’dan Budapeşte’ye doğru havalanıyor. Gökyüzünün 
mavi derinliğinden aşağıya bakınca bu geniş coğrafyada at sırtında fetih-
ten fethe koşan ecdâdımız geliyor aklımıza. 2.5 saatlik yolculuğun ardın-
dan Budapeşte Havalimanı’na iniyoruz. 

Budapeşte, eski adıyla Buda ve Peşte… Tuna’nın ikiye ayırdığı naz-
lı şehirler… 160 yıl boyunca Osmanlı huzur ve barışına şahitlik etmiş 
bir başkent. Kanuni Sultan Süleyman Hân’ın hayallerini süsleyen Bu-
din Kalesi… Estergon, Kanije ve Zigetvar Kaleleri… Süzüle süzüle akan 
Tuna Nehri, Galiçya Türk Şehitliği, Kızılelma Kulesi, Gül Baba Türbesi 
ve nice abidevi Osmanlı eseriyle Macar toprakları… 

Macaristan 1699’daki Karlofça Antlaşması’na kadar yüz altmış 
beş sene Osmanlı hâkimiyetinde kaldı. Osmanlıların Macaristan’daki 
hâkimiyet devirleri, bu gün bile hasreti çekilen huzur, sükûnet, adalet ve 
imar devri oldu. Burada görev yapan Osmanlı devlet adamlarının yap-
tırdıkları pek çok eser yıllarca halka hizmet etti. Macaristan’ın Avusturya 
idaresinde yaşanan tahribata rağmen ecdâdın eserlerinden bazıları gü-
nümüze kadar varlığını koruyabilmiş. 

O devirlerde mezhep savaşları ile çalkalanan Avrupa’da Osmanlı 
toprakları, Macaristan başta olmak üzere, Protestanların sığınak yeri 
olmuştur. Osmanlı-Macar münasebetleri sosyal ve iktisadi alanlarda ge-
lişmiş; hatta Macaristan’da Osmanlı kıyafetleri giymek moda olmuştu. 
1604’teki Osmanlı-Avusturya savaşında Macarlar Osmanlıların yanında 
yer almış ve kurulan Erdel Beyliği iç işlerinde bağımsız; ancak dış işlerin-
de Osmanlı Devleti’ne tâbi olmak üzere Macarlara verilmiştir.

Macaristan 1689’da Avusturya’nın eline geçtikten sonra da bağımsızlık 
hareketleri Osmanlılarca desteklenmiş, 1682-1684’te İmre Thököly’nin, 
1703-1711’de Ferenc Rakoczi’nin bağımsızlık hareketleri başarısızlıkla so-
nuçlanınca Osmanlı Devleti’ne sığınmışlardır. Thököly İzmit’te, Rakoczi 
Tekirdağ’da ölene kadar misafir muâmelesi görmüştür. 150 yıl sonra Os-
manlı Devleti’ne gelen Macar heyeti, Tekirdağ’a yerleştirilen mültecilere 
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verilen araziyi satın almak için kendilerine mürâcaat eden Türk köylülerine 
hayran kalmıştır. Rakoczi’nin arkadaşı Kelemen Mikos’un yazdığı ve mül-
tecilerin hayatını anlatan “Türkiye Mektupları” isimli eseri bugün Macar 
tarihi ve edebiyatının kaynak kitapları arasında sayılmaktadır.

Ferenc Rakoczi’nin başarısız teşebbüsünden sonra Macaristan, 
Avusturya’nın yarı kolonisi hâline gelmiş ve bugüne kadar, Osmanlı 
hâkimiyetindeki hürriyetini, iki dünya savaşı arasındaki devir hariç bir 
daha görememiştir. 

Gürz İlyas Tepesi’nden Tuna’yı izliyoruz
Macar topraklarında gezimize başlarken yüzlerce yıllık Osmanlı 

hâkimiyetini hatırlıyor ve kendimizi Budapeşte caddelerine bırakıyoruz. 
1541-1687 yılları arasında Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine kalan Maca-
ristan topraklarında çok sayıda mimari eser inşa edilmiş. Macaristan’ın bu 
dönem mimarisine ait cami, mescit, medrese, han, hamam, türbe, tekke, 
ılıca ve kale yapılarının 750’den fazla olduğu biliniyor.

Burada nereye giderseniz gidin bir Osmanlı eseri sizi karşılar. Gürz İlyas 
Tepesi’nden göz alabildiğine uzanan şehri izlerken bir taraftan tarihî ya-
pıları görüyor, diğer taraftan yüzyıllardan beri durmadan bereket taşıyan 
Tuna Nehri’ni gözlüyoruz. Buda’yı Peşte’den ayıran Tuna burada bambaş-
ka akıyor sanki. Tuna’nın nefesini teneffüs ettikten sonra şehri dolaşmaya 
başlıyor ve tarihî yapılar görkemli binaların arasından geçiyoruz. 

Avrupa’nın kalbinde, 1100 yıllık geçmişin izlerini görüyoruz. Sapasağ-
lam ayakta duran asırlık yapılar tarihte yolculuk yaptırıyor bizlere. 

Macaristan, tamamen karalarla çevrili bir ülke. En büyük gölü ise Ba-
laton. Tuna gibi bereket dağıtan ikinci önemli nehri de Tizsa. 

 Tarihi Macaristan Parlamentosu, Budapeşte’de ilk göze çarpan mi-
mari yapılardan. Burası Avrupa’nın en büyük parlamentolarından birisi. 
Sovyetlerin yıkılmasından sonra Macarlar 1990 yılında seçim yaparak 
çok partili sisteme geçti ve serbest piyasa ekonomisini benimsediler. Bu 
seçimleri ve siyasi hayatını hatırlatan parlamento binası aynı zamanda 
ülkenin en çok turist çeken yapılarından da birisi. 1 yılda 35 milyondan 
turist geliyor bu 10 milyonluk ülkeye. 

Bu hareketli ve canlı şehir bizi ilk başta farklı bir yöne çekiyor, bir 



88

mezarlığa rastlıyoruz. Şehir içinde bir şehir çıkıyor karşımıza. Bu şehir 
ölülerin şehri... Alışageldiğimizin dışında bir mezarlık burası. Burada in-
sanlar isterlerse yakılıp külleri bu şekilde mezarlara konuluyor. Yakılan 
ölülerin külleri bu raf mezarlarda 30 yıl boyunca saklanıyor. 30 yıl son-
ra ölünün varisleri belli bir ücret verip bu süreyi arttırabiliyor. Sıra dışı 
raf mezarların arasından geçerek yolumuza devam ederken birden sıcak 
huşu dolu bir atmosfere giriyoruz. 

Macaristan’da Galiçya Şehitliği 
Bir şehitlik burası, Galiçya Şehitliği; kefensiz yatan binlerce şehidimizi 

ve Mehmet Akif’in mısralarını hatırlatıyor bize.

Bastığın yerleri ‘toprak’ diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı!

Galiçya’da, Dimetoka’da Şıpka’da ve dünya coğrafyasının her bir kö-
şesinde vatan ve din uğruna çarpışan şehitlerimiz... Yıl 1914, Birinci Ci-
han Harbi… Savaş virüs gibi tüm dünyaya yayılırken, milletler birbirine 
asırların getirdiği kin ve nefretle saldırmaya başlıyor. Osmanlı’nın son 
dönemleri, yurdun her köşesini düşman sarmış. Savaşın çığlıkları gök 
kubbede yankılanıyor; sanki mahşer günleri yaşanıyor. Filistin, Kafkas-
ya, Galiçya, Çanakkale... Cephelerde yiğitler var gücüyle çarpışıyor. Her 
bir cephede bir yandan destanlar yazılırken diğer yandan ağıtlar yakı-
lıyor. Çanakkale’de 250 bin şehit rabbine kavuşuyor. Düşmanın sınır-
larımızdan ilk gireceği kapılardan biri olan Galiçya göğsünü düşmana 
siper ediyor ve Mehmetçik Galiçya’da ay yıldızlı bayrağa rengini veri-
yor. Galiçya Şehitliği’ne geldiğimizde biz de duyar gibi oluyoruz Şehit 
Mehmetçiğin “Allah Allah!” nidâlarını. Bosna, Arnavutluk, Makedon-
ya ve Anadolu’nun her köşesinden Mehmetçik medfûn bu mukaddes 
mekânda. 

1914’te savaş başlayınca Ruslar Galiçya’yı işgal etmiş, Birinci Dünya 
Savaşı’nda Galiçya cephesinde 1916-1917 yılları arasında Alman Gü-
ney Ordusu’na bağlı olarak görev yapan 15. Türk Kolordusu 10 binin 
üzerinde şehit vermiştir. Bu savaşta Türk Kolordusu Alman Macar ve 
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Avusturya kuvvetleriyle birlikte Ruslara karşı savaşmıştır. Galiçya ve 
Macaristan’ın muhtelif yerlerinde şehit düşen kolordu mensuplarından 
480 şehidimiz 1926 yılında kurulan Budapeşte Türk Şehitliği’ne nakledil-
miştir. Yusuf oğlu Ahmet, Halil oğlu İbrahim ve isimsiz, meçhul askerler 
bu gün Galiçya’nın bağrında yatıyor. Vatan için çarpışmanın, savaşma-

Macarlar Volga boylarında bir Türk kabilesidir
Orta Avrupa’da, Tuna Nehri’ni topraklarına misafir eden 

Macaristan’ın çok köklü bir mâzisi var. Macar kavimlerinden ilk söz 
eden yazılı tarihî kaynak, 9. yüzyılda Arapça kaleme alınmış; İbn Rüşt 
ve Gerdizî, Buhâralı bir alimden naklederek Macarları, Orta Volga 
boylarında yasayan bir “Türk kabilesi” olarak tanımlamıştır. Orta 
Avrupa’nın ve dolayısıyla Macaristan’ın İslamiyet’le temâsı, İslam’ın 
batıda Endülüs ve Sicilya’daki varlığının devam ettiği dönemde ger-
çekleşmeye başlamıştır. 10. ve 12. yüzyıllarda kuzeyden gelen son 
Türk kavimlerinin göçü sonucu Tuna Nehri boylarına genelini Türk 
göçebelerinin oluşturduğu bazı Müslüman topluluklar yerleşmiştir. 
İslamiyet’i Arap tüccar, âlim ve seyyahlardan ögrenmiş olan bu kavim-
ler Eflak, Boğdan, Sırbistan, Bosna ve Macaristan’a dağılmışlardır. 

10. ve 11. yüzyıllarda Müslümanların özellikle askerî alandaki bece-
rileri Macar krallarının dikkatini çekmiş ve onlara Macar ordusunda 
görev verilmesini sağlamıştır. 

Endülüs’ten Macaristan’a göç etmiş ve yüksek rütbelerde görev 
yapmış olan Ebu Hamid el-Gırnatî (ö.1170), Tuhfetü’l-Elbâb ve 
Nuhbetü’l-A’câb adlı eserinde Macar Krallığı sınırları içerisindeki 
Müslümanlardan söz ederken onları Mağribîler ve Harizmîler diye 
ikiye ayırmıştır. Ona göre, devrin Macar kralı Müslümanları seven bir 
hükümdardı.

Kayıtlarından anlaşıldığı kadarıyla Gırnatî, bu kimselerin İslam’ı ve 
Arapça’yı ne kadar bildiklerini tespit etmeye çalışmıştır. Tespitlerini 
“Bugün itibariyle böyle bir ülkede 10 binden fazla yerde Cuma nama-
zı kılınıyor olması muazzam bir olaydır.” şeklinde ifade etmiştir.
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nın gereğini hakkıyla yerine getirip şehâdet şerbetini içtiler. Fatiha’larla 
Galiçya’ya veda ediyor, yola koyuluyoruz.

Tuna’ya anlatıyoruz derdimizi, Tuna anlatıyor bize derdini. Çünkü 
Tuna kadîm ve vefalı bir dost bizim için; Osmanlı coğrafyasının sınır çiz-
gilerinden ve kilometre taşlarından.

Macaristan’da dolaşırken bize tanıdık gelen bir Tuna’dır, bir de ayakta 
durmayı başarabilen Osmanlı eserleri. Macaristan belki de Avrupa’nın en 
çok kilisesi olan ülkelerinden birisi. Son bir yılda ülkenin değişik yerlerinde 
tam 4000 kilise inşa edilmiş. Eskiden camii, medrese, han, hamam ve külli-
yelerle donatılmış olan bu ülkenin dört bucağında bu gün kiliseler yükseliyor. 

Gül Baba Türbesi Tuna’ya bakar
Tuna anlatıyor biz dinliyoruz. Yollar uzayıp giderken Hak dostu Gül 

Baba’nın huzuruna varıyoruz. Peygamber Efendimiz’i hatırlatan gül ko-
kulu atmosferinde Gül Baba’dır bu. Gül Baba Türbesi Budapeşte’deki en 
belirgin Osmanlı mührü. 

Evliya Çelebi’nin naklettiğine göre Gül Baba, Merzifonlu bir Bektaşî 
dervişidir. Fatih Sultan Mehmet Hân devrinden Kanunî Sultan Süleyman 
Hân devrine kadar birçok gazâlarda bulunmuş, Budin’in fethine katılmış 
ve burada şehit düşmüştür. Şeyhü’l-İslam Ebu’s-Suud Efendi, 2 Eylül 
1541 tarihinde bu zâtın cenaze namazını kıldırmış, bu namazda Kanunî 
Sultan Süleyman ve yüz bini aşkın bir cemaat hâzır bulunmuştur.

Türk İslam kültür ve medeniyetimizin manevi mimarlarından birisi 
olan Gül Baba’nın türbesine girdiğimiz zaman içimiz huzurla doluyor. 
Bu gönül insanının huzuruna çıkmak bambaşka bir duygu veriyor in-
sana. Gül Baba’nın bulunduğu bu tepeye Macarlar “Gül Tepesi” diyor. 
Gül Baba Türbesi’nde bir Fatiha okuyarak yola koyulurken Deliorman ve 
Tuna sahillerindeki akıncı Türklerinin Gülbaba’ya ithaf ettikleri şu nefes 
geliyor akıllarımıza: 

“Pir Abdal tutar senin yasını, 
Tuna’ya akseder garip sesini, 
Resul-ü Erhân’a sun hak nefesini, 
Gül nurum, imanım benim Gül Baba”
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Gül Baba Türbesi 1543-1548 yılları arasında yapılmış sekizgen planlı, 
kesme taştan kubbeli bir yapı. Duvarları sivri kemerli yüzeysel nişlerle 
hareketlendirilmiş. Bir Bektaşî babası olan Gül Baba’nın türbesinin yakı-
nında bir zamanlar tekkesinin bulunduğu da kaynaklarda yer almaktadır.

Evliya Çelebi, Gül Baba Türbesi’nin iç görünüşünü şöyle anlatmaktadır:
 

“Bizzat Gül Baba da bir çiçekli bahçe içinde kurşun örtülü bir kub-
bede gömülüdür. Sandukası yeşil çuha ile örtülü olup, mübarek 
başlarında Bektaşî tacı bulunur. Etrafı çeşitli Kur’ân ayetleri ile 
süslüdür. Ben hakîrin yazdığı münasip beyit şudur:
Âşık u sâdıkınım, ettim ziyâret ben gedâ
Bülbül-i gûyâ gibi efgân idem ey Gül Baba
 
Başka bir beyit:
Gül-i gül-zâr-ı hakîkat ü Hüdâ
Kutb-ı aktâb-ı Budin Güllü Baba
 
Başka bir beyit:
Baba bir kân-ı kerem sultândır
Değil elbette teh-i pir ü gedâ
Merzifon’dan gelerek tuttu vatan
Şâh Süleyman zamânı Güllü Baba

 
Biz de Gül Baba’ya Fatiha’lar okuyup rûhâniyetlerine hediye ederek 

ayrılırken onun gibi yüzlerce gönül sultanını da rahmet ve minnetle yâd 
ediyor ve Budin Kalesi’ne çıkıyoruz.

Budin Kalesi’nde nöbet tutan paşa
Abdurrahman Abdi Paşa’nın mezarını ziyaret ediyoruz. Macarlar son 

Budin valisi Abdurrahman Abdi Paşa için “Kahraman düşmandı, rahat 
uyusun!” demiş ve mezar taşına da böylece yazmıştır. 1686 yılında 70 
yaşında vefat eden bu kahraman sadece bizim için değil, düşmanı için 
de bir kahramandı. 

Budin Kalesi eteklerinde sadece Abdurahman Abdi Paşa değil, bir 
işaret fişeği gibi duran akıncı beylerinin mezar taşlarını görüyoruz. 
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Budin’in Manevi Bekçisi Gül Baba
Gül Baba kimilerine göre dervişliğinin yanında bir akıncı. 15. yy. 

sonlarıyla 16 yy. başlarında yaşamış bir Bektaşî dervişi. Asıl adı Ca-
fer olan bu mübârek zât, Peygamber Efendimize duyduğu sevgi ve 
muhabbetten ötürü sarığında daima bir gül taşıdığından “Gül Baba” 
lakabıyla tanınmış bu topraklarda. 1531 yılında Kanuni’nin talebi 
üzerine Budin’e gönderilmiş ve numûne hayatıyla kısa sürede Budin, 
yani Budapeşte halkının çok sevdiği bir insan haline gelmiş.

Osmanlı Devleti’nde ordu sefere çıktığında askerin moralini güç-
lendirmek için dervişler, gönül erleri ve şairler de sefere katılır, mola 
zamanlarında dualar okunup, destanlar söylenirdi. Gül Baba da sa-
vaşlara katılan ve ordunun maneviyâtını arttıran ruh mimarlarından 
birisiydi. Kanunî Sultan Süleyman’ın Gül Baba’ya değer verdiği ve 
“Gül Baba, Budin gözcüsü olup himmetleri hâzır ve nâzır ola” ferma-
nını buyurduğu rivayet edilmektedir.

1541 yılının Eylül ayında Budin ve civarının fethi sırasında şehit 
düşen Gül Baba, bu mekâna defnedilmiş. 1690’da tekke etrafındaki 
Müslüman Mezarlığı bağ haline getirilirken binaların bir kısmı üze-
rinde bir manastır kurulmuş, Gül Baba Türbesi de Katolik Cizvit ra-
hipleri tarafından işgal edilerek Aziz Josef adına kiliseye çevrilmiştir.

Cizvit tarikatının 1773’te dağılması üzerine türbe, başta Bosnalı 
hacılar olmak üzere Müslüman ziyaretçilere izin vermesi şartıyla 
1861’de Mimar Janos Wagner’in mülkiyetine geçmiştir.

1914 yılında Macaristan Diyanet ve Eğitim Bakanlığı türbeyi “Ko-
runacak Eski Eser” ilân etmiş, 1915 yılında Antropolog Prof. Lájos 
Bartucz’un yönetiminde türbede bir araştırma kazısı yapılmış ve or-
taya çıkan kalıntılar 1 Temmuz 1915’te tekrar mezara konmuş, aynı 
yıl Niemayer Sokağı’nın adı Gül Baba Sokağı olarak değiştirilmiştir.

1996 yılında Türk ve Macar cumhurbaşkanlarının ve hükümetle-
rinin işbirliğiyle hazırlanan proje çerçevesinde türbe yeniden restore 
edilmiş, çevre düzenlemesi yapılmıştır. 3 Eylül 1997 tarihinde Türk 
ve Macar Cumhurbaşkanlarının katıldığı bir törenle de Gül Baba 
Türbesi ziyarete açılmıştır.
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Fatiha’lar okuyor, Osmanlı Medeniyeti’nin güzelliklerini, nakışlarını te-
maşa ediyoruz. Ecdât öyle bir ecdât ki tarihe silinmez mührünü vurarak 
adeta nakş-ü bend eylemiş. 

Budin’den başka Eğri, Estergon Peç, Zigetvar, Şikloş ve Vişegrad kaleleri 
de Macaristan’da Osmanlı mimarisini temsil eden diğer önemli yapılardır.

Ilıca yapılarının çoğu ayakta
Ayrıca Budin’de çok sayıda ılıca, kaplıca ve hamam bulunuyor. Sekiz 

köşeli bir havuza sahip Debbâğhâne Ilıcası en meşhurlarından bir tanesi. 
Kubbesi gömme ayaklara oturtulmuş ve bu ayaklar arasında hücreler 
oluşturulmuş. 

Horoz Kapısı Ilıcası’nın (Kral Hamamı) ise sıcaklık kısmı sekiz keme-
rin taşıdığı bir kubbeyle örtülmüş. Ortasında dört merdivenle inilen se-
kizgen bir havuz, duvarlarda sivri kemerli geniş nişler görülüyor.

Bir diğeri ise Sokullu Mustafa Paşa (Yeşil Direkli, Rudas) Kaplıcası. 
Burada da büyük bir kubbenin örttüğü ve beş basamakla inilen sekizgen 
bir havuz ve bunun etrafında önceden kurnaların bulunduğu tonozlu kı-
sımları görüyoruz. Kubbeyi taşıyan sekiz sütundan birinin porfir olması 
dolayısıyla Evliya Çelebi buraya Yeşil Direkli Ilıca demiş. 

Budin’in en büyük hamamı olan Veli Bey (İmparator) Ilıcası da kare 
içinde sekizgen havuza sahip. İçeride her duvarda yer alan birer eyvan-
dan başka girintilerde halvetler ve hücreler bulunuyor. 

Budin’deki kaplıca yapılarının çoğu değişiklikler ve ilavelerle günümü-
ze ulaşmış. Budin’in dışında Peç, Eğri, İstolni ve Belgrad gibi şehirlerde 
de bazı hamam kalıntıları bulunuyor.

Temeşvarlı Aşık Hasan’ın dizelerinden Budin Türküsü’yle veda ediyo-
ruz nazlı Budin’e.

Geldi düşman bağladı hep cümle rahım, der Budin
Gelmeyen imdadıma çeksin günahım, der Budin
Kalmışım küffar elinde yalnız zarü zebûn
Ser çekip burc u bedenden çıktı ahım, der Budin
Olmuş idim bir zaman ben sedd-i İslam’a kilid
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Nice canlar din yolunda uğruma oldu şehid
Ta kıyamet haşrolunca kesmezsem Hakk’tan ümid
Bir gün ola açıla baht-ı siyahım, der Budin...

Budin Kalesi’nde geçmişin hatıralarını bırakarak, gözlerimiz yaşlı, 
Zigetvar’a doğru yol alıyoruz.

Bir Cihan Güneşi’nin battığı yer: Zigetvar
Her şehir kendi hikâyesini anlatıyor. Biz de bu hikâyelere kulak verirken 

birden ihtişamlı bir kale çıkıyor karşımıza. Bu kale dillere destan Ziget-
var Kalesi… Kanuni Sultan Süleyman Hân’ın şahâdet mertebesine yük-
selmeden önce son kuşatmasını yaptığı boynu bükük, mahzûn kale. Bir 
cihan devletinin muhteşem sultanının şehâdet mertebesine ulaştığı yer… 
39.51 km²’lik bir alana sahip olan şehir, bir dönem Macar ve Sırpların 
beraber yaşadığı Baranya bölgesinde yer alıyor. Zigetvar, Trabzon’la kar-
deş şehir; bu iki şehri birbirine kardeş yapansa Kanuni Sultan Süleyman 
Hân’ın Trabzon’da doğmuş ve Zigetvar’da vefat etmiş olması. 

Burası Türklerin Balkanlar’daki en uğrak yeri. Şanı yüce padişah Sul-
tan Süleyman Hân’ın nâşı burada omuzlara alınıyor. Budin’i fethedip 
Estergon’u muhâsara edip, Viyana üzerine yürüyen “Muhteşem Süley-
man” sadece cesaretliyle değil bir askerî dehâ ve stratejist olması yönüyle 
de bu gün dünyanın hayranı olduğu bir lider. 

Tarihin koridorlarında dolaşıyoruz. Zigetvar Seferi’ni hatırlıyoruz; 
Avusturya Arşidükü Maksimilyan’ın İstanbul Antlaşması’nı bozma-
sı, vergisini ödememesi ve Erdel’e girmesi üzerine, Kanuni Sultan 
Süleyman’ın yaşına ve hastalığına rağmen son seferine çıkmasını. 
Viyana’ya doğru çıkılan seferde Kanuni Sultan Süleyman Hân vefat et-
miş, dönemin sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa, kaleyi aldıktan sonra 
İstanbul’a dönmüştü. Zigetvar, uzun süre Osmanlı hâkimiyetinde kaldık-
tan sonra 1788 yılında Osmanlı hâkimiyetinden çıktı. Sonraki dönemde, 
şehirde mimarî ve toplumsal açıdan önemli dönüşümler yaşandı. Gü-
nümüzde ise burası bir kültür merkezi. Kanunî’nin hatırasını taşıyan bu 
mekân artık Macar-Türk Dostluk Parkı. Kanunî’nin doğumunun 500. yıl 
anısına bir de anıt yapılmış. 

Kanunî Sultan Süleyman Hân’ın 13’üncü ve son seferiydi Zigetvar. 
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Buralara kadar geldiğinde tam 73 yaşındaydı. O muhteşem padişah 13 
kez gelmişti bu topraklara ve her gelişinde ayrı bir muhteşemdi. Son ge-
lişinde sadece ihtiyarlıkla değil aynı zamanda hastalıklarla da uğraşıyor-
du. Ordunun en önünde gidiyor beyaz atının üzerinde kefeni andıran 
beyaz elbisesiyle, sanki ölüme meydan okuyordu. Ama Zigetvar’ın fet-

hini göremiyor Trabzon’da doğan padişahı, 6 Eylül 1576’da Zigetvar’da 

vefat ediyor.

Pek çoğumuz onun iç organlarının bu bölgede defnedildiğini bilmeyiz. 

Kırlık bir araziye yapılmış büyük sultanın temsilî mezarı çok güzel dü-

zenlenmiş. Bu park ise Türkiye’nin girişimi ve maddi desteği ile Kanuni 

Sultan Süleyman’ın 500. vefat yıldönümünde kurularak Türkiye’ye 100 

yıllığına kiralanmış ve bir Kanunî Anıtı dikilerek Macar-Türk Dostluk 

Parkı haline getirilmiş. Tabii, aslında bu mezar temsilî; asıl mezar şu an 

bir kilisenin bulunduğu mekanda. Burada Osmanlılar zamanında beyaz 

kireç taşından inşa edilmiş, iki köşesi pahlı ve önünde dikdörtgen planlı 

girişi olan bir türbe bulunmaktaydı. Etrafında bir cami, tekke ve kışla da 

yapılmıştı. Fakat daha sonra bu yapıların yerine bir kilise inşa edilmiş. 

Her ne kadar bu dostluk parkı ve temsili mezar sultana yapılan vefasızlığı 

telafi etmek için yapılsa da insanın yüreği kan ağlıyor. 

Zigetvar Kalesi’nin içerisinde minaresinin yarısı yıkılmış, boynu bü-

kük, mahzûn bir akıncı beyi gibi duran Tarihî Kale Camii karşımıza çı-

kıyor. Kanuni Sultan Süleyman Hân buranın fethini göremese de onun 

adına kalenin göbeğine fetih sonrası 3 hafta içinde bir cami yapılmış. 

Dikdörtgen planlı ve çatı örtülü caminin kuzey ve batı taraflarını muh-

temelen ahşap direkli bir revak çevirmekteydi. Cami bugün müze olarak 

kullanılıyor. Evliya Çelebi’nin oldukça yüksek olduğundan bahsettiği 

110 basamaklı minaresi yıkılmış, üzerine teneke bir koruma konulmuş. 

Caminin içine giriyoruz. Kanunî’nin Zigetvar’ın fethi için kurduğu otağ 

temsili olarak caminin içine konulmuş. Burada otağı izlerken Kanunî’nin 

Zigetvar Seferi’nde hissediyoruz kendimizi. 
Bölgedeki Zigetvar Ali Paşa Camii, kubbeli kare bir harîm ve üç bö-

lümlü son cemaat yerinden oluşmuş ve tuğlayla inşa edilmiş bir 16. yüz-
yıl yapısı. Şehrin en büyük ve kurşun kaplı kubbesine sahip olan camiye 
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18. yüzyılda ilaveler de yapılmıştır.
Eğri’de Kethüda Hamza Bey Mescidi’nin minaresi de bölgedeki önem-

li kalıntılardan biri. Mescidi daha önce yıkılmış olan minare yaklaşık 30 
m. yüksekliğinde. Gövdesi on dört kenarlı olan minarenin şerefesi mu-
karnaslı. Günümüze yalnız minaresi ulaşan bir başka yapı da Hamza 
Bey Palankası Camii… 

Hüzün dolu bakışlarla Zigetvar’a veda ederek sınır şehri olan Peç’e 
doğru yola koyuluyoruz. 

İpekle yazılan bir destan: Peç
Zigetvar’dan sonraki durağımız Macaristan sınırları içinde yer alan 

Sırpça adıyla Peç şehri. Peç şehrinin Osmanlı’daki adı İpek’ti. Peç yal-
nızca Osmanlı’dan kalma eserleriyle değil aynı zamanda 1219 yılında 
Sırp Kilisesi Patrikhanesi’nin kurulduğu yer olması bakımından da Sırp 
tarihinde özel bir önem taşır. Bu nedenle ki Peç, Almanya’nın Essen şeh-
ri ve İstanbul ile birlikte 2010 Avrupa Kültür başkenti olarak seçilen üç 
şehirden biri olma özelliğini taşıyor. Şehrin kalbine doğru girdiğinizde 
tarihî binalar ve parke döşeli dar sokaklarla karşılaşıyorsunuz. Şehrin 
hemen merkezinde bulunan bir cami ise kiliseye çevrilmiş; Gazi Kasım 
Paşa Camii. Yeşil kubbeli bu cami bizi derinden etkiliyor. Daha da acısı 
kubbesinin tepesindeki hilâl üzerine bir haç oturtulmuş. İçeride yalnızca 
kutsal kitabımızdan bazı ayetler ve Peygamber Efendimiz’e ait (s.a.v.) 
hadisler duruyor. Şehrin en görkemli yapısı olarak yükselen camimiz şu 
anda kilise olarak kullanılıyor. Boynu bükük mihrapsa olup bitenleri sa-
dece seyrediyor.

Şehirde bulunan diğer cami ise, Yakovalı Hasan Paşa Camii. 
Macaristan’ın en iyi camilerinden birisi. 23 metrelik minaresi olan cami 
ibadete açık, ancak bir zamanlar gök kubbede yankılanan ezanları susmuş. 
Bakımsızlığı, duvarlardaki aşınmalardan belli. Bir zamanlar onu tıklım tık-
lım dolduran cemaatinden ayrı kalması hüzünlendiriyor onu. Yaban eller-
de, binalar arasına sıkışmış bir halde hayat mücadelesi veriyor.

En zor bulduğumuz cami ise Ali Paşa Camii. Karşıdan bakılınca hiç 
camiden eser yok gibi görünüyor. Ama elimizdeki adres doğru adres. 
Acaba burası bir cami değil mi diyerek çevresini dolaşınca ele veriyor 
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kendini Ali Paşa Camii. Pencereleri, minaresi, kemer yapısı “Ben cami-
yim, ben Osmanlıyım” diyor. Bu cami de diğer camilerle aynı kaderi pay-
laşıyor. Ama bu camide daha da aşırıya gidilmiş, binadaki tahribat fazla 
olmuş ve tam bir kilise görünümü verilmiş. 1589 yılında ecdâdın yaptığı 
cami bugün ne halde diye düşünmeden edemiyoruz.

Macaristan’da Türk hâkimiyetine son veren Avusturya’nın Habsburg 
Hanedanı idaresindeki Hıristiyan askerleri cami, mescit ve türbelerin ço-

Budin’de sultandan bir hatıra
Böyle bir kaleyi gözler görmüş degildir... Çarşı pazarı zengin ve fe-

rahtı, evleri saray gibiydi, sokakları ise genişti ve mermer döşeliydi. 
Padişah yürüdü, kral sarayına girdi. Saatlerce seyrettikten sonra dedi 
ki: “Ah n’olaydı, bu saray İstanbul’umuzda, Sarayburnu’nda olaydı” 
Ve ardindan ekledi: “Allah’a ahdim olsun, bu gaza malı ile Kudüs’e ve 
Medine’ye birer kale yaptırayım ve İstanbul’a kemerlerle su getireyim.” 

Padisah gezintisine devam ederken şehir halkından biri yanına yak-
laştı ve saray dışında bir kısım askerin halka zulmetmekte olduğunu 
söyleyip yardım istedi. Bunun üzerine Koca Sultan, sarayın duvarına 
kendi el yazısı ile bir beyit yazdı. Beyit, şehir 150 yıl sonra elden çıkana 
kadar o duvarda durdu. Şu dizeleri yazmıştı: 

Gaziler meskenidir, bunda bey’im gayrulmaz 
Bunda zulmedenin âkıbeti hayrolmaz

Zira adalet karşısında bey de, paşa da birdi; hiç kimse kayrılmazdı 
ve zalimin sonu asla hayır olmazdı. Aradan yıllar geçti. Meşhur sey-
yahımız Evliya Çelebi de bu sarayı ziyaret etti. Hâlâ orada durmakta 
olan sultanın gönlünden ve kaleminden çıkma o beytin altına “Bir saat 
adalet etmek, yetmiş sene (nafile) ibadetten efdaldir.” hadis-i şerifini 
yazdı. Kale, kültür tarihimizin simgelerinden birisi olan Kızıl Elma 
Kulesi’yle Budin Kalesi; padişah da Batılıların Muhteşem Süleyman 
dedikleri Kanuni Sultan Süleyman Hân idi.
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ğunu yıkıp yok etmişler. Sadece Budapeşte’de bir zamanlar 29 cami, 52 
mescit, 7 medrese ve 16 okul vardı. Bugünse bunların yerlerinde yeller 
esiyor. Bütün Macaristan genelinde ise 300 camimiz vardı. Ayakta kalan-
larsa ne acıdır ki bir elin parmaklarını geçmiyor.

Mohaç’ta tarih değişti 
Dünyanın en kısa süren savaşının yapıldığı Mohaç Meydanı’ndayız. 

Tarih böyle bir savaşı ne gördü ne de duydu. Tarihçilerin bu savaştan 
bahsederken bedenleri titrer, benizlerinin rengi değişir. Çünkü bu savaş 
Osmanlı’nın dünya üzerine attığı ve kıyamete kadar silinmeyecek Mo-
haç Savaşı’nın ta kendisidir. Tarih, 29 Ağustos1526. Osmanlı Devleti ve 
Macaristan Krallığı orduları arasında meydana gelen ve Macaristan’ın 
büyük bölümünün Osmanlı hâkimiyetine girmesiyle sonuçlanan Mohaç 
Meydan Savaşı... Bu büyük savaşın yapıldığı geniş ovada dolaşırken bir 
tarih yolculuğunda buluyoruz kendimizi. İşte Mohaç ovalarına gelen Os-
manlı ordusunun otağını kurduğu yer burası. İşte Muhteşem Süleyman, 
işte muhteşem Osmanlı ordusu. İşte süvariler, mücahitler, işte Mohaç...

Kanuni Sultan Süleyman Hân komutasındaki Osmanlı ordusunun 
mevcudu 300 bin, Macar ordusu ise 230 bin. Savaş, sayıca üstün ordu-
muzun hafif süvarileri ve o zamana kadar Avrupalıların karşılaşmadıkları 
300 seyyar top ve etkin tüfek kullanımı sayesinde Macarların hezimetiyle 
sonuçlanmıştır. Macar ordusu esas gücü olan ağır süvarilerini kısa süre-
de kaybetmiş, savaş iki saat kadar kısa bir sürede sonuçlanmıştır. Dünya-
nın en kısa süren meydan muharebesi olduğunu yazmıştır tarih kitapları. 
Bu gördüğümüz koca alanda 100 binden fazla askerin bir dava uğruna 
karşı karşıya geldiğini hayal ediyoruz; toplar, mancınıklar, kılıçlar…

İşte Mohaç Meydan Savaşı bu geniş meydanda gerçekleşmiş ve İnanıl-
maz bir olay olarak tarih sayfalarında yerini almıştır. Macarların tarihin-
de 29 Ağustos 1526 günü en kara gün olarak geçer ve “Mohaç Trajedisi” 
olarak tanımlanır. Mohaç’ta Macar ordusunu yok eden Osmanlı ordusu 
üç gün burada dinlendikten sonra Budin’i ele geçirmiştir. Ve artık bun-
dan sonra Avrupa’nın çok daha içlerine seferler yapmak kolaylaşmıştır. 
Mohaç Meydanı’nda dolaşırken kılıç sesleri ve at kişnemeleri eşliğinde 
bir tarihin canlandığını hissediyoruz. O muhteşem Süleyman’ı hatırlıyor, 
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şanlı süvarileri ve alperenleriyle Osmanlı ordusunu görür gibi oluyoruz. 
Bu savaş Macaristan’daki 150 yıllık Türk egemenliğini başlatan savaştır 
aynı zamanda. Burada dolaşırken toprağın altında şehitlerimiz olduğu-
nu unutmuyoruz. Attığımız adımlarda dikkatliyiz. Hakkı ve hakikati dün-
yanın dört bir yanına ulaştırmayı kendilerine görev bilmiş büyük Sultan 
Süleyman Hân’ın önderliğindeki ordu. Ordu ne güzel ordu, sultan ne 
muhteşem bir sultan… Ve Mohaç’ta, mukaddes bir gaye ile çıkılan yolda 
bir zafer kazanılmıştır. Yollar yürünmüş, kapılar ardına kadar açılmış, 
yollarda ayak izleri bırakılmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman’ın muhteşem mektubu
Ecdadımızın Rumeli bölgesine gelişleri ve buradaki faaliyetleri hiç ko-

lay olmamıştı. Osmanlı’nın en ihtişamlı devri olan Kanuni Sultan Sü-
leyman zamanında buralardaki yaşanan hadiseler ve günümüze ulaşan 
vesikalar, Osmanlı’nın bu bölgedeki hassasiyetini ortaya koyması bakı-
mından çok önemli. Mesela, Kanuni’nin Bosna ve Rumeli Beylerbeyliği 
yapmış Yahya Paşa’nın oğlu Semendire Sancakbeyi Gâzî Bâli Bey’e yol-
ladığı muhteşem bir mektup vardır.

Semendire (Budin’e bağlı bir sancak) Sancakbeyi Gâzî Bâli Bey’in, 
Mohaç Meydan Muharebesi’nde, Macar ordusunu arkadan çevirerek 
hezimete uğratmakta büyük hizmeti olmuştur. 

Bâlî Bey, Kânûnî Sultan Süleyman Han zamanında birçok hizmetler-
de bulunduktan sonra “Paşalık” ünvanı da almıştır. Onlarca kale fethet-
miş, büyük miktarlarda ganimet ele geçirmiş, muhârebelerde fevkalâde 
cesâretler göstermiş olan Bâlî Bey, sancakbeyliği alâmeti olarak ken-
dinde mevcud olan iki tuğun üçe çıkarılmasını rica için Kânûnî Sultan 
Süleyman’a bir mektub yazmıştı. Pâdişâhtan aldığı cevap ise çok mani-
dardır. İşte, Kanuni Sultan Süleyman tarafından yazılmış tarihî mektup:

İftihârü’l-havâssi’l-mukarrebîn mu’temidü’l-mülûki ve’s-selâtîn 
kâtilü’l-kefereti ve’l-müşrikîn Lala-i itibarım Gâzi Bâlî Bey;

Hatt-ı Hümâyûnum vâsıl olunca malum ola ki, tarafınızdan gön-
derilen mektubu alıp okuduktan sonra anlattıklarınız malumumuz 
olmuştur. On sekiz pâre kale fethetmişsin, otuz bin kızak Tersâne-i 
Âmire’me gönderip, altmış bin baş göndermişsin. Berhüdâr olasın. 
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İki cihânda yüzün ak, ekmeğim sana helâl olsun. Bir tuğ rica eyle-
mişsin. Ya Gâzi Bâlî Bey, daha bir tuğ zamanı değildir. Gerçi sen 
bize bu hizmeti ve iyiliği eyledin. Ben dahi senin iyiliğin karşılığın-
da size üç iyilik ettim. Biri size “Emirü’l-mü’minin” hitabıyla hi-
tabeyledik. İkincisi; sana ‘hil’at-ı fâhire’ gönderdik. Üçüncüsü ise 
Hazret-i Resûl-i Ekrem (sallallahü aleyhi vesellem) Efendimiz’in 
tuğunu verdik. Seni bu üç nesne ile ta’zîm ve tekrîm eyledik. Bunla-
rın üzerine asla bir ihsan olmaz. İmdi sen dahî bu iyiliklerin şük-
rünü yerine getirmeye gayret eyleyesin ve her işi Allah’tan bilesin 
ve zinhâr nefsine gurur getirmeyesin. Kendi kılıcın ile ‘Bu kadar 
memleket fetheyledim!’ demeyesin. Memleket Allah’ındır. İkincisi 
Hazret-i Peygamberindir. Üçüncüsü emr-i Hakk ile ben halifenindir 
ve bey olmak iki kefeli bir terâzidir. Bir kefesi cennet, bir kefesi ce-
hennemdir. Şunlardan ola gör ki gözleri uyur ise kalbleri uyanıktır. 
Hepsinin başı adâlettir. Bunu bil ki her günün ibadete sayılır. Hakk 
Sübhânehu ve Teâlâ cümlemizi âdil kullarından eyleye. Serasker ve 
beylik hasebiyle hükmünün geçtiği yerlerde olan zulüm için mah-
şerde bize sual olunur ise senin yakana yapışırım. Ola ki o günde 
mahcub olmayıp yakanı selâmetle kurtarasın ve bir kişiyi hizmette 
kullanmak murad edersen zinhâr o kişinin dış görünüşüne itimad 
eylemeyesin. Çok kimseler var ki elinde fırsat olmadığı zaman se-
vimli yüzünü gösterirler. Eline fırsat geçtiği anda Nemrud olurlar. 
Velhâsıl insanları tecrübe ile kanaat etmeyip alelacele aldanmaya-
sın. Göz kulak açasın. Eğer beyler ve vekiller iyi insan olsa halkın 
hakkı ve hâli iyi olur. Halk beylerin çerağı gibidir. Bazı kimseler 
vardır ki, gündüz sâim gece kaimlerdir. Amma putperest odur ki 
mala muhabbet edenlerdir. Halkı mal sevmekten başka hiçbir şey 
azdıramaz. İmdi sen dahî fâni olan şeye meyl ve muhabbet eyleme-
yesin. Nimetleri ibadullah üzerine harcayasın. Kerem elini açasın. 
Hased üzere olmaktan uzak durasın. Mal eksilir diye bî-huzûr ol-
mayasın. İhtiyaç ve zaruret hasıl olunca buraya bildiresin. Mevcut 
olan hazineden sana üç dört yüz kese harçlık vermeye aczim yok-
tur. Fetholunan kalelerin mal ve erzaklarını Beytülmâl-i Müslimîn 
için ahz u kabz eylemeyesin. Zinhâr rızâ-yı hümâyûnum yoktur. 
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Beytülmâl için bir miktarını alıp gerisini asker-i İslâm’a dağıtasın. 
İhtiyarlarını baba bilesin. Daha küçüklerini kardeş bilesin. Daha 
küçüklerini oğul bilesin. Oğullarına merhamet ve şefkat edesin. Ka-
rındaşlarına ikrâm eyleyesin. Babalarına ta’zîm ve ikrâm eyleye-
sin. Asker-i İslâm’a hiçbir sûrette zorluk ve eksiklik çektirmeyesin. 
Ve o diyarlarda bulunan ibadullah fukarasını gözleyesin. Sadaka-
ya muhtaç bulunanların beytülmalden elbiselerini ve ihtiyaçları-
nı göresin. Fukara Hakk Teâlâ’nın kuludur. Beytülmal-i Müslimîn 
ibâdullahın hakkıdır. Ve Sâdât-ı kiramdan mütemekkin olmuş var 
ise ism ü resmi ile Âsitâneme arz edip bildiresin. Miri tarafından 
vazife tayin olunub Evlâd-ı Rasûle bir vechile sıkıntı çektirmeye-
sin. Reâyâ fukarasına zahirelerinden maada yarım akçe teklif ve 
rencide olunduğuna katiyyen rızam yoktur ki, bizim reâyâmızın 
rahat ve hâlini küffârın reâyâsı görüp gıbta eylesinler. Meyl ve mu-
habbetleri bizim tarafımıza olsun. Ve Kıdvetü’l-kuzât ve’l-ekârim 
ma’dinü’l-fazli ve’l-kelâm Mevlânâ Mustafa Efendi’yi ordu kadısı 
nasbedip gönderdim. Vardıkda kemâl mertebede Şer’-i Şerîfe itâat ve 
inkıyâd edesin. “Ulemâ ümmetin yıldızları gibidir.” muktezasınca 
hatırını rencide eylemeden onu memnûn edesin. Zîrâ ulemâ vâris-i 

Tiryaki Hasan Paşa (1530 - 1611)
Tiryâki Hasan Paşa, Kanije müdâfaasında gösterdiği kahra-

manlık ve cesaretiyle meşhur bir Osmanlı kumandanıdır. Sul-
tan Üçüncü Murad Hân’ın başmusâhipliğini ve rikâbdârlığını 
yapmış, saraydan çıktıktan sonra İzvornik Sancakbeyliği’ne 
tayin edilmiştir. 1594’te Bosna Beylerbeyi olmuştur. Kani-
je’deki destan onun büyük bir muvaffakiyetidir. Bu zafer, 17. 
asrın başlarında Osmanlıların kudretini bir defa daha dünya-
ya göstermiştir. Bu büyük zafer sonunda Tiryâki Hasan Paşa 
Bosna Beylerbeyliği’ne tayin edilmiş, oradan Rumeli Valiliğine 
gönderilmiş, bu vazifeleri de muvaffakiyetle ifa ederek Budin 
Valisi iken vefat etmiştir.
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Enbiyâdır ve bazı köy vakfetmeyi murâd etmişsin, vallahi’l-azîm 
fetholunan köylerin cümlesini vakfedersen makbulümdür. Vakfı 
arzu edilen köylerin müfredat defterlerini gönder ve senden sonra 
nesl-i Osmaniye evladından gelen pâdişâhlar ve vüzerâ-yı izâm ve 
mîr-i mîrân ve mîr-i livâ ve kadılar ve bil-cümle ehl-i İslâm’dan her 
kim senin evlâdına riâyet eylemez ise la’netullâhi aleyhim ecma’în 
üzere olsun! Rûz-i mahşerde dâvâcısı olup husûmet ederim. 

İmdi yâ Gâzi Bâlî Bey! Sen dahî bağlılık dermeyân edip dîn-i 
mübîn uğruna ve umûr-ı saltanata bağlılıkta gayret sarf edesin. 
Yiğitlerin bahâdırlarını saklayasın. Atın sağlam ve kuvvetli ola-
nını besleyesin. Ve kılıcını muhâfaza edesin. İkram kapısını açık 
tutasın. Ni’me’l-Mevlâ ve ni’me’n-nasîr zikrini tekrardan hâli ol-
mayıp zâhir ve bâtın erenlerinin himmetlerini yoldaş kılıp “Üd’û 
rabbekum tazarru’an...” âyetini boynuna hamâil edip ve benim 
hayır duâmı alıp Hakk Sübhânehû ve Teâlâ uğurun açık eyleye ve 
kılıcını keskin eyleye ve a’dâ-i dîn üzerine dâimâ asker-i İslâm ile 
seni muzaffer eyleye! İki cihânda yüzün ak ola! Şöyle bilip bu emr-i 
şerifimle âmil olasın! Sene 938 (1532)

Tiryaki Hasan Paşa’nın Kanije’si
Mohaç’tan ilahî inayetle geçen ordularımızın ayak izlerini takip ediyo-

ruz. Bu seferki durağımız Kanije. İstikâmetimiz ecdâdın istikâmeti, yo-

lumuz onların yolu ve Kanije’ye doğru yola çıkıyoruz. Selam olsun Hak 

yolunda çarpışan orduya, selam olsun Kanuni Sultan Süleyman Hân’a.

Yollar uzayıp gidiyor. Bu toprakların rengi de başka, atmosferi de. Bu at-

mosferin içine girerken bir şehir karşılıyor bizi. Güney batı Macaristan’ın 

en büyük şehirlerinden olan Kanije. Şehir ismini buradaki kaleden alıyor, 

bir zamanlar ihtişamıyla göz dolduran Kanije Kalesi.

Budapeşte-Zagreb karayolu ve demiryolu Kanije’den geçiyor. “Kanije” 

ismi ilk olarak 1245 tarihli bir belgede yer almıştır. Burayı yöneten aile bu-

raya bir kale yapmış, böylece Kanije, Zigetvar ile birlikte Macaristan’ın en 

önemli savunma noktalarından biri haline gelmiştir. Osmanlı Devleti’nin 

en geniş topraklara sahip olduğu zamanda devletin batıdaki en güçlü ka-

lesi durumundaydı. Osmanlılar tarafından fethedildikten sonra 1601’de 
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Tiryaki Hasan Paşa’nın şanlı savunması ile yeniden kurtarılmıştır. Tiryaki 

Hasan Paşa öyle bir savunma yapmış ki, 100 bine yakın düşman askerini 

4 bin kişilik yiğit ordusuyla püskürtmeye çalışmışrıt. Tarih kitapları da bu 

olaydan yiğitlik, kahramanlık destanı diye bahseder. 

Önceleri Zigetvar’da bulunan eyalet merkezinin buraya taşınmasıyla 

eyalet merkezi olmuştur Kanije. 1690’da Habsburg ordusu tarafından 

geri alınan şehir, Osmanlılar bölgeden çekilince stratejik önemini kay-

betmiş ve 1702’de Viyana’dan gelen bir karar ile kale yıkılmıştır. Kanije 

Kalesi’ni gezerek ecdâdın ihtişamlı günlerini hatırlıyoruz. 

Şimdi de Estergon bekliyor bizi. Atalarımızın ruhunun şâd olduğu 

yere, Estergon’a doğru yola çıkıyoruz.

Estergon’dan Ciğerdelen’e bakıyoruz
Macaristan içlerine doğru hızla ilerliyoruz. Galiçya’da açtığımız cep-

heden girdik. Zigetvar, Gülbaba, Peç, Mohaç derken mehter marşlarıyla 

gümbür gümbür yeri göğü inleterek Estergon’a gidiyoruz şimdi de. Es-

tergon Kalesi, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’nin 60 km kuzey ba-

tısında Tuna Nehri kıyısında yer alıyor. İşte Estergon Kalesi; kültür ve 

medeniyet tarihimizin önemli kilometre taşlarından birisi. 

Macaristan sınırları içinde yer alan kale büklüm büklüm burulan nazlı 

Tuna’yı tepeden görüyor. Dar yollardan dar sokaklardan, katedrallerin 

arasından geçerek kaleye varıyoruz. Burada bize ilk hoş geldin diyen me-

zar taşları oluyor. Estergon Kalesi’nde yer alan bu tarihi mezar taşları 

kültür ve medeniyet tarihimizin birer tapu senedi gibi karşımızda du-

ruyor. Kalede dolaşıyoruz. Macarlar, kalede yer alan Sultan Süleyman 

Camii’ni yıkarak yerine bu gün Macaristan’ın en büyük katedrallerinden 

bu katedrali yapmışlar. 

İleride Mahkeme Camii ve işte Ciğerdelen Köprüsü. Tuna’nın üzerin-

den güneş batıyor ve Estergon Kalesi’nde bir ezan sesi yeri göğü inletiyor.

“Kelle verir, kale vermeyiz!”
Estergon Kalesi Kanuni Sultan Süleyman döneminde, 1543 yılında 

elimize geçmiş ve bundan yaklaşık elli yıl sonra Alman, Leh, Çek ve İtal-
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yanlardan oluşan 80 bin kişilik bir haçlı ordusu tarafından kuşatılmıştır. 
Bu sırada Estergon Kalesi’nde yalnızca beş bin Türk askeri bulunmak-
taydı. Durum gerçekten çok kötüydü ve yardım alma ihtimali de yok-
tu. Düşmanın teslim ol çağrısına Estergon’un yiğit muhâfızı Kara Ali 
Bey karşı çıkmış ve yiğit cengâverleriyle birlikte, düşmana boyun eğme-
den çarpışmaya başlamıştır. Şu sözleri haykırmıştır Kara Ali Bey: “Biz 
Rumeli gazileriyiz; kelle verir, kale vermeyiz!” Bu inancı taşıyan erlerin 
savunduğu kaleyi düşürmek elbette kolay olamaz. Nitekim kuşatmanın 
uzaması, düşman askerlerini yöneten kumandanları çılgına çevirmiş ve 
askerlerini kırbaçlatmaya başlamış, bu durumu gören Kara Ali Bey de 
yüksek bir sesle şöyle bağırmıştır: 

“Şu mel’ûn kumandan yere düşürülürse, kâfir askerlerinin hepsi geri 
dönecektir. Kim onu vurursa, kendisine dilediği verilecektir!” 

Bunun üzerine tevâfuktur ki, Osman isimli bir yiğit, büyük dedesi Os-
man Bey gibi “Ya Allah!” diyerek yayını gerer ve attığı ok düşman ku-
mandanını yere serer. Bu arada kale kumandanı Kara Ali Bey de şehit 
olur ve onun yerine kumandayı, Anadolu Beylerbeyi Lala Mehmed Paşa 
alır. Ancak, kalede kıtlık ve susuzluk başladığı için yapılacak fazla bir şey 
yoktur. Yiğitler bir bir şehit olur. İşte bir kez daha bizim şanlı tarihimizin 
nice kahramanlık hatıralarıyla dolu olduğunu görüyoruz. 

Estergon’da Tuna dile geliyor
Estergon Kalesi’nde, kalede savaşanlardan biri olan Tarihçi Peçevi İb-

rahim Efendi’nin o mahşerden günü anlatışını dinliyoruz. 
“Kalenin kıyısında köşesinde kalmış, gürzlerin, güllelerin, mancınıkla-

rın fırlattığı o acımasız koca topların hararetinden ve şiddetinden ıslak 
mermerleri yalayan ve bir damla su için can veren elsiz ayaksız yaralıla-
rın inlemeleri yürekleri sızlatıyordu.”

Kale yerle bir edilir, acımasızca dövülür surlar. İçerideki durum gerçek-
ten elem vericidir. Artık teslim olmaktan başka çare yoktur. Çoğu asker 
şehâdet şerbetini içer ve aralarında, Anadolu Beylerbeyi Lala Mehmet 
Paşa’nın da bulunduğu esirler Tuna Nehri’ndeki gemilere bindirilerek 
Vişegrad’a götürülürler. Estergon Kalesi’nin elden çıkması ve orada ve-
rilen şehitler bütün milleti yürekten yaralar. Bu hislerin dile gelmesidir 
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ki; nesilden nesile söylene gelen Estergon Türküsü de o kızıla bürünmüş 
günlerin hatırasını hâlâ canlı tutar:

“Estergon kalesi subaşı durak
Kemirir içimi bir sinsi firak
Gönül yâr peşinde yâr ondan ırak
Akma Tuna akma ben bir dertliyim
Yâr peşinde koşar kara bahtlıyım.”

Biz de ecdâdın peşinden koşarak geldik bu kara bahtlı topraklara. 
Ahde vefasızlık yoktur bizim gelenek ve göreneklerimizde. Yolculuğu-
muz geçmişin acı-tatlı günlerini yâd ederek devam ediyor ve işte Ester-
gon eteklerinde yıkık minareli bir cami. O hazin günler yetmiyormuş gibi 
bir de minaresini yıkmışlar. Boynu bükük, mahzûn bir şekilde karşılıyor 
bizi. Kızılelma Camii diyorlar adına. Ancak adı unutulmuş, ezan sesi ise 
çoktan duyulmaz olmuş.

“Hey gidi zaferlerle dolu, şanlı, şerefli günlerimiz” diyoruz. Hey gidi 
Estergon, Budin, Kanije, Mohaç… Hey gidi Muhteşem Sultan Süley-
man Hân…

Macaristan’daki yolculuğumuz sona eriyor ama Macaristan’ın içimiz-
de, yüreğimizde bıraktığı hüzün sona ermiyor. Estergon’un, Kanije’nin 
Zigetvar’ın yalnızlıkları sona ermiyor.
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SIRBİSTAN

Ülke adı: Sırbistan Cumhuriyeti
Başkent: Belgrad
Nüfus: 7,334,935 (2007)
Yüzölçümü: 77.474 km2
Dil: Sırpça, Arnavutça
Din: Hıristiyan (%65 Ortodoks, %4 Roma Katolik,   
 %1 Protestan), %19 Müslüman, , %11 diğer 
Yönetim biçimi: Cumhuriyet
İdarî Bölgeler: 17 bölgesi vardır. Belgrad, Mava Bölgesi,   
 Kolubara Bölgesi, Moravica Bölgesi, Zlatibor   
 Bölgesi, Podunavlje Bölgesi, Branievo Bölgesi,  
 Šumadija Bölgesi, Pomoravlje Bölgesi, Raška  
 Bölgesi, Rasina Bölgesi, Bor Bölgesi, Zajear
 Bölgesi, Nišava Bölgesi, Pirot Bölgesi, Pinja   
 Bölgesi
Milli bayram: Cumhuriyet Günü, 29 Kasım
Para birimi: Sırp Dinarı
Telefon kodu: 341
Internet kısaltması: .rs

“Saligrad’dan Darül Cihad Belgrad’a”

Tuna ile Sava’nın Birleştiği Ülke
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Coğrafi Konumu: Kuzeyinde Macaristan, batısında Hırvatistan,   
 Bosna Hersek ve Karadağ, güneyinde   
 Makedonya ve Kosova, doğusunda Romanya ve  
 Bulgaristan bulunur.
İklimi: Kuzeyde kara iklimi (kışlar soğuk, yazlar nemli  
 ve sıcak; eşit yağış dağılımı); diğer bölgelerde  
 karasal iklim ve Akdeniz iklimi (kışlar nispeten
 soğuk ve şiddetli kar yağışlı, yazlar ve   
 sonbaharlar sıcak ve kurak).
Doğal kaynakları: Petrol, doğalgaz, kömür, demir, bakır, çinko,   
 antimon, krom, altın, gümüş, magnezyum, pirit,  
 kireç, mermer, tuz.
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• Sırplar Avrupa’daki büyük kavimler göçünde Slavlarla birlikte, 
önce Rusya ovalarına daha sonra Lehistan’a, 7. yüzyıl içinde de 
Moravya’ya yerleştiler. Moravya’dan Slavenler ve Hırvatlarla 
beraber Balkan Yarımadası’na geldiler.

• Bizanslıların kuzeybatı hudutlarına yerleşerek Avar taarruzlarına 
karşı Doğu Roma İmparatorluğu’nu müdafaa ettiler. 

• 12. yüzyıl başlarından itibaren güçlenmeye başlayan Stefan 
Nemanya, 1159’da büyük zupan oldu. Sırpları teşkilâtlandırıp, 
Balkanlardaki hâkimiyetlerini kuvvetlendirdi. Stefan, Sırbistan’a iki 
yüz yıl kadar hâkim olan Nemanyiç Hânedânlığı’nı kurdu.

• 14. yüzyılda, Hıristiyan devletlerin Osmanlılara karşı başlattığı 
seferlere katıldılar. Diğer Haçlı kavim ve devletleri gibi Sırplar da, 
1364’te Sırpsındığı Harbi’nde Osmanlılara yenildiler. 

• 1371 Semahi Meydan Muhârebesi’nde Bizans’a yardım için gelen 
Sırp orduları da Çirmen’de tekrar Osmanlılara yenildi. 

• 1389’da Birinci Kosova Harbi’nde Haçlı ittifakına dâhil oldularsa 
da, Osmanlılara yenildiler. Harp sonrasında muhârebe meydanını 
gezen Osmanlı Sultanı Murâd-ı Hüdâvendigâr’ı Sırplı bir yaralı, 

Sırbistan’ın Kısa Tarihi
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şehit etti. Birinci Kosova Harbi sonrasında Sırbistan ve Sırplar 
Osmanlı hâkimiyetine girdi.

• 1389’dan sonra Sırplar Osmanlı sarayına kız verip, devlet 
kadrolarında görev aldı. Sırp Kralı Brankoviç, İkinci Murat Hân’a 
kızını verip, Osmanlı tabiiyetine girerek, seferlerde ordusuyla 
beraber hizmet etmeye başladı. 

• 1459’da Sırbistan Osmanlı vilâyeti hâline getirilip Sırplar bütünüyle 
itaat altına alındı. Osmanlı idaresinde huzur, sükûn, rahatlık ve 
bolluk içinde bir hayat süren Sırplar medenîleşerek, İslâm dinini 
kabul etmeye başladılar. 19. yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı 
hâkimiyetinde yaşadılar.

• 19. yüzyılın başından itibaren Rusya’nın Slavlık ve Ortodoksluk 
propagandasıyla Sırplar arasında isyan fikirleri yayıldı. 13 Aralık 
1806 tarihinde Kara Yorgi liderliğinde ilk Sırp İsyanı meydana 
geldi. Sırplar Belgrad’a hâkim olunca Müslümanları katledip, evleri 
yağma ettiler.  Sırp isyanı, Sultan İkinci Mahmut Hân (1807-1839) 
zamanında 3 Ekim 1813 tarihinde bastırıldı. 

• 1828-1829 Osmanlı-Rus Harbi sonrasında imzalanan 14 Eylül 1829 
Edirne Antlaşması’yla Sırpların çoğunlukta bulunduğu Sırbistan’a 
muhtariyet verildi. 29 Ağustos 1830 tarihinde Osmanlılar, Hatt-ı 
Şerîf ile Sırbistan’ın muhtariyetini tanıyıp, Osmanlı dostu Miloş 
Obrenoviç Sırp prensi tayin edildi.

• 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi sonrasında yapılan 3 Mart 1878 
Yeşilköy Antlaşması’yla Sırplar istiklâl kazandılar. 

• Birinci Dünya Savaşı (1914-1918), Sırpların Avusturya veliahdını 
öldürmesiyle çıktı. Savaşın sonunda Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı 
kuruldu. İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar bu krallığın bir 
parçası olan Sırp toprakları üzerinde 1945’te Sırbistan Cumhuriyeti 
kuruldu. 

• Yugoslavya’da 1980 senesinde Tito’nun ölümüne kadar durulmuş 
olan etnik ve dinî çatışmalar yeniden alevlendi. 
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• 1991’de anayasanın öngördüğü şekilde devlet başkanlığının, 
federasyonu meydana getiren Hırvatistan’a geçmesi lâzımken, 
Sırbistan’ın eski Yugoslavya’nın mirasçısı olarak tek başına ülkeye 
sâhip çıkması tam bir iç savaşa sebep oldu. 

• 1992 senesinde Bosna-Hersek’in bağımsızlığını ilan etmesi üzerine 
Sırp milisler Bosna-Hersek’e saldırdılar. Bölgede insani yardım 
ulaştırmak için bulunan BM askerleri Sırpların yaptığı birçok 
katliama göz yumdular. 

• Sırbistan, Tuna nehrinin büyük bir bölümünü kirleten atık petrolün 
kontrolü için kendisini uyaran Romanya’nın çağrısına kulak asmıyor. 

• Romanya Çevre Bakanlığı’nın iddiasına göre Tuna Nehri’ni kirleten 
atıklar, Doğu Sırbistan’da petrol ikmalleri sırasında nehre karışıyor. 
50 kilometre boyunca devam eden kirlilik, Romanya’nın güney 
şeridini tehdit ediyor.
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O       
smanlı şehri Belgrad
Tuna boylarındaki  kültür ve medeniyet coğrafyamızda 
devr-i âlem yapmaya devam ediyoruz. Dünyanın  80’e 
yakın  ülkesini gezerek kültür ve medeniyet tarihimizi 
araştırıp, belgeselleştirdik. Şimdiki durağımız Sırbistan. 
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a gidiyoruz. Tarih 26 Ocak 

2012. Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Belgrad seferini yapan uçağındayız.
Sırbistan da Tuna’yı ağırlayan ülkelerden biri. Tuna ile birlikte bu coğ-

rafyada da tarihimiz dile geliyor. Başkent Belgrad’da Sava Nehri Tuna’yla 
kucaklaşıyor. Tuna Nehri’ni 3 bölüm olarak ele alırsak birincisi, Yukarı 
Tuna; Nehrin kaynağından Devin Geçiti ‘ne kadar olan kısımdır. İkincisi,  
Orta Tuna; Yukarı Tuna bölümünün sonundan başlayarak, Sırbistan-
Romanya sınırındaki Demir Geçit’te son bulur. Üçüncüsü, Aşağı Tuna; 
Demir Geçit’ten Karadeniz kıyısındaki Romen şehri Sulina’ya kadardır.

“Saligrad’dan Belgrad’a”
Rumelililerin güzel bir deyimi vardır. Özellikle Yugoslavya Devleti dö-

neminde Rumelililer İstanbul’a büyük ilgi gösteriyorlardı. Yugoslavya’nın 
başkenti Belgrad olduğu için İstanbul’a gelmek isteyenler Belgrad’dan 
devlet vizesi alarak İstanbul’a öyle uçuyorlardı. Rumelililer İstanbul’a 
“Sultanlar Şehri” anlamına gelen “Saligrad” diyorlardı. İstanbul’a ge-
lince Beyaz Şehir anlamına gelen Belgrad’da “Saligrad’a gidiyoruz” 
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diyorlardı. Biz tam tersini yaparken, Sultanlar Şehri yani Saligrad’dan 
Belgrad’a doğru uçağımız yol alırken kendimizi tarihin derinliklerine doğru 
yolculuğa çıkarıp Belgrad’la ilgili elimizdeki notları okumaya çalışıyoruz.

Uçağımız Türkiye, Bulgaristan ve Makedonya semalarını adeta kuş 
gibi geçiyor. Bir buçuk saatlik uçak yolculuğundan sonra uçağımız 
inişe geçiyor. Uçağımız havalimanına inişe geçtiğinde Belgrad tümüy-
le karlar altında adeta beyaz bir elbiseye bürünmüş gibi görünüyordu. 
Tuna Nehri’nin en büyük kolu olan Sava Irmağı beyazlara bürünmüş, 
Belgrad’ın mavi gerdanlığını andırıyor; karlar altındaki Belgrad adeta 
rüya kenti gibi gözüküyordu. Uçağımız Belgrad Havalimanı’na inmeye 
hazırlanırken Osmanlı Sözlüğü kitabından yararlandığım Belgrad’la il-
gili bazı bilgileri tekrar gözden geçirerek belgesel çekimleri için hazırlık 
yapıyorum.

“Belgrad: Eski Yugoslavya ile bu günkü Sırbistan’ın başkenti. Sava ve 
Tuna nehri kıyısında bulunan bir Osmanlı şehri ve askerî üssüdür. Arada 
1717-1739 yılları arasında Avusturya’ya geçmiştir. Kanunî Sultan Süley-
man zamanında alınmış, Belgrad’da 6 savaş olmuş, sık sık el değiştirmiş 
ise de Berlin Barışı ile Sırplara bırakılmıştır.

“Belgrad Savaşı (1441): Osmanlı ordusu ile Sırp ordusu arasında Ma-
car Kralı Ladislas zamanında Belgrad’da ilk kez yapılan savaş. Belgrad’ın 
kuşatılması 6 ay sürdü. Kaledeki bu kuşatma ortaya çıkan salgın hasta-
lıklar yüzünden sonuç alınamadan kaldırıldı.

“Belgrad Savaşı (29.8.1521): Macar, Sırp ve Bulgar kuvvetlerinin 
savunduğu Belgrad Kalesi’ni Kanunî Sultan Süleyman komutasında-
ki Osmanlı ordusunun fethetmek için verdiği savaş. Bu savaş Kanunî 
Sultan Süleyman’ın ilk seferidir. 29 gün süren bir kuşatmadan sonra 
Belgrad Kalesi Osmanlıların eline geçti. Belgrad’ın fethi ile Osmanlılar 
Macaristan’ın kapısını açmış oldular. 

Belgrad Savaşı (29.8.1688): Az sayıda bir Osmanlı birliği ile 50 bin 
kişilik Avusturya ordusu arasında Belgrad kalesinde yapılan savaş. Belg-
rad Kalesi’nin bu kuşatması da 29 gün sürdü. Kaleyi koruyan az sayı-
daki asker karşısında Belgrad Kalesi Avusturya ordusunun eline geçti. 
Belgrad’da oturan Türk halkının tamamı kılıçtan geçirildi. Barış dene-
melerinden bir sonuç alınamayınca Avusturya ile savaş devam etmiştir.
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“Belgrad Savaşı (1690): Sadrazam Serdar Köprülüzâde Fazıl Musta-
fa Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu ile Belgrad Kalesi’ni savunan 
Avusturya ordusu arasında yapılan savaş. Belgrad Kalesi’ni 69 top döv-
dü. Kuşatmanın 13. gününde bir top ateşi ile barut mahzeninin patla-
ması üzerine 4 bin Avusturyalı asker ölmüştür. Kaleden açılan gedikten 
Osmanlı ordusunun yaptığı taarruzda yarım saat içinde Avusturya ordu-
su 5 bin kayıp verdi. Gemilerle Tuna Nehri’nde kaçmak isteyen 12 gemi 
dolusu Avusturya askeri esir olarak alındı. Kale Osmanlıların eline tekrar 
geçtiğinde kaledeki 16 bin Avusturya askerinin hepsi öldü. 300 top da 
Osmanlıların oldu.

Belgrad Savaşı (18.8.1717): Prens Ojeni komutasındaki Avusturya or-
dusunun Belgrad Kalesi’ni kuşatması üzere sadrazam Halil Paşa, ko-
mutasındaki Osmanlı ordusu ile Belgrad’da yaptığı savaş. Gece yarısı 
Avusturya ordusunun taarruzu ile başlayan savaşta kahramanca dövü-
şen Osmanlı ordusu yenildi. Osmanlı ordusu 16 bin şehit, 5 bin yaralı, 
5 bin esir verdi. Avusturya ordusunun kaybı ise 10 bin ölü oldu. Prens 
Ojeni de yaralananlar arasındaydı. Osmanlı ordusu Niş’e kadar geri çe-
kilmek zorunda kaldı. İki gün sonra da Belgrad Kalesi Avusturya’ya tes-
lim edilmiş oldu.

Belgrad Barışı (18.9.1739): Osmanlı ordusu tarafından 2 ay kuşatılan 
Belgrad Kalesi için Osmanlılarla Avusturya arasında Belgrad’da yapı-
lan barış. Sadrazam İvaz Mehmet Paşa Osmanlıların baş delegesi idi. 
Avusturya’nın teklifi üzerine yapılan bu barışa göre Avusturya’nın elinde 
bulunan Belgrad ve Böğürdelen kaleleri, Adaikebir ve İrşova kaleleri, Kü-
çük Eflâk ve Sırbistan Osmanlılara verildi. Banat Avusturya’da kalmak 
şartı ile Tuna ve Sava nehirleri arasında hudut oldu. Bosna hududu ise 
Karlofça Barışı’ndaki hudut kabul edildi. Osmanlılar yalnız Avusturya ile 
barış yapmakla müttefiki Ruslardan ayırmış oldular. Fransa da bu barışa 
kefil oldu.

Belgrad Savaşı: (8.10.1789): Belgrad Kalesi’ni savunan Osmanlı ordu-
su ile Avusturya ordusu arasında yapılan savaş. Belgrad kalesi Avusturya 
ordusunun 20 gün süren top ateşine maruz kaldı. Osmanlılara yardım 
gelmeyince Belgrad Kalesi serbest olma şartı ile Avusturyalılara teslim 
edildi. 
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Belgrad Ormanı: İstanbul’un kuzey batısında, Büyükdere’nin 6 km. 
batısında bulunan ve adını, Kanunî Süleyman’ın Belgrad Seferi’nden 
(1521) getirttiği esirleri yerleştirmiş olduğu köyden (1898 yılında köy 
kaldırılmıştır) alan 5300 hektarlık alandaki ormanlık alan. İçinde 7 tane 
su bendi bulunmaktadır.

Belgrad’la ilgili bu notları okurken uçağımız kar yağışı altında Belgrad 
Havalimanı’na güzel bir iniş yapıyor. Uçaktan iner inmez önce havali-
manı giriş kapısında bekleyen Sırp polisine pasaport gösteriyor, sonra da 
giriş yapmak üzere sıraya giriyoruz.

Gümrük kontrolünde problem yaşıyoruz
Elimizde pasaportumuz polis kontrolünden geçerken polis memurla-

rını bir telaş alıyor. Sadece biz değil, diğer Türk yolcular da adeta tek tek 
hesaba kitaba çekiliyor polis tarafından. Eski pasaportlarımız soruluyor. 
Belgrad’a neden geldiğimizden tutun da hangi otelde kalacağımıza kadar 
birçok soruya muhatap oluyoruz. Bu soruların nedeninin birçok kaçak 
Türk’ün Sırbistan üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine gitmeleri olduğu 
ifade ediliyor. Sırbistan’ın vizeyi kaldırmasına rağmen işi sıkı tuttuğu-
nun bir göstergesi olarak yorumluyoruz bu durumu. Ayrıca benim pasa-
portumda Sırbistan’dan ayrılmış olan Kosova’ya giriş mührü de büyük 
problem oluyor. Gümrük polisinin girişte bir şey yapmadığı, daha sonra 
çıkarken bunu tanımıyoruz damgası basması dikkatimi çekiyor. Gümrük 
polisinden geçip otobüsle Belgrad şehrine yola çıkıyoruz. Hafif kar yağışı 
sürüyor. Havalimanında eski Yugoslavya’dan kalma savaş uçakları da 
dikkatimizi çekiyor. 

Darü’l-Cihad Belgrad’dayız
Belgrad’a birkaç kez gitmeyi planlamıştık, ancak Belgrad’a gidişimiz 

yoğun kar ve soğukta gerçekleşti. Balkanlar son 30 yılın en soğuk günlerini 
yaşıyor. Kar yağışı altında önce Yeni Belgrad şehrinde kısa bir tur atıyo-
ruz. Ardından Sava Irmağı’nı geçerek meşhur Belgrad Kalesi eteklerinde 
Eski Belgrad şehrine ayak basıyoruz. Belgrad kalesi Osmanlı-Türk tarihi 
için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Belgrad Kalesi’nin burçlarını kale 
eteklerinde beyaza bürünmüş surlar ve ağaçları seyrederken Sultan İkinci 
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Murat’tan Fatih Sultan Mehmet’e, Kanunî’den Sultan İkinci Abdülhamit 
Hân’a Belgrad’ın Osmanlı tarihindeki yeri ve konumu hatırımıza geliyor. 
Kalenin burçlarını seyrederken Belgrad’ın nasıl fethedildiği, 93 Harbi’nde 
nasıl elimizden çıktığı adeta bir film şeridi gibi gözümüzün önünde can-
lanıyor. Kalenin eteğindeki yoldan Belgrad Kalesi ile Osmanlı’dan kalma 
kule ve tarihi eserlerin kalıntılarını seyrederken, Belgrad’ın fethinde şehit 
olan akıncılar ve leventlerin ruhlarına da Fatiha okuyoruz. Osmanlı Şehir-
leri kitabında yer alan Belgrad Şehri Notları’nı okuyoruz.

“19. yüzyılın sonlarında Bulgarların elinde bulunan Belgrad’ı, daha 
sonra Bizanslılar almış, Sırbistan’da bir millî hareket baş gösterdiği sırada 
Macarlara karşı imparatorluğun bir sınır kalesi haline getirilmiştir. XIII. 
yüzyılın sonlarında Sırplar, Macarlar ve Bulgarlar arasında elden ele geç-
miş, 1354’ten sonra Macarların egemenliğine yeniden girmiştir.

“Kosova Savaşı ile Osmanlı egemenliği altına giren Sırp Devleti, merke-
zini Kruşeva’dan Belgrad’a taşımış, sonra Belgrad’ı Macarlara bırakmıştır. 
Osmanlılar tarafından Belgrad, ilk olarak İkinci Murat devrinde kuşa-
tılmıştır (1441). Evrenosoğlu Ali Bey yönetimindeki Osmanlı kuvvetleri, 
kente gelerek Papaz Zovan tarafından korunan şehri altı ay kuşatmış ve 
bir aralık Osmanlı ordusu surlarda açılan gediklerden içeriye ilerledilerse 
de sonradan püskürtülmiştir. Gerek Hunyadi Yanoş’un Belgrad’ın imda-
dına yetişmesi, gerekse Osmanlı askerlerinde baş gösteren salgın hastalık 
sebebiyle ilk girişim başarısız olmuştur. İkinci kuşatma Fatih Sultan Meh-
met tarafından gerçekleştirilmiştir. 150 bin kişilik bir ordu ve 200 gemi ile 
İstanbul’da ele geçirilen bazı bakır eşyayı eriterek yapılan toplarla 13 Hazi-
ran 1459’da Belgrad önüne gelinmiş, ancak düşman donanması karşısında 
yenik düşen Türk kuvvetleri şiddetli bir saldırı sonucu 22 Temmuz 1459’da 
topların açtığı gediklerden içeriye girdilerse de, Tarihçi Aşıkpaşazade’nin 
yazdığına göre bazı akıncı beylerinin yanlış tutumu ile pusu kuran düş-
man, Türklerin üzerine saldırmış ve geriden takviye alamayan Osmanlı 
kuvvetleri, kanlı bir çarpışmadan sonra geri çekilmek zorunda kalmıştır. 
Fatih, etrafındakilerin tavsiyesine rağmen askerin başına geçerek düşmanı 
durdurmuş ve muharebenin en şiddetli safhasına yetişen 6 bin süvarinin 
yardımı ile geri atmıştır.

Osmanlı’nın Belgrad sevdası devam etmiş, ama bir türlü şehir alınamamıştı.
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Eski Belgrad şehrinde Devr-i Âlem
Kar altında olan Belgrad’ın cadde ve sokakları oldukça sakin. Tarihî 

Belgrad şehrinde gezimize devam ediyoruz. Ana caddeler, büyük binalar, 
tarihî mekânlar hep Sırp kahramanların adına izafe edilerek adlandırılmış. 
Parlamento binası ve Balkanların en büyük kilisesi Belgrad’ın alâmet-i 
fârikası gibi duruyor. Şehir turumuz bittikten sonra otelimize yerleşiyo-
ruz. Otelden bu kez yaya olarak kendimizi Belgrad sokaklarına atıyoruz. 
Soğuğa ve yağan kara aldırmadan Belgrad’ı gece gözüyle de görüyoruz. 
Belgrad’ın bir balıkçı restoranında akşam yemeğimizi yerken Rumeli ve 
Balkan esintilerini Sırpça söyleyen müzik ekibinin nağmeleri kulağımıza 
geliyor. Kâtibim şarkısını Sırpça nağmelerle coşku ile okuyan sanatçıların 
sözünü anlamasak da estirdiği hava hiç de yabancı olmadığını biliyoruz. 

Türkiye’nin Sırbistan büyükelçisi ile görüşüyoruz
Bugün Sırbistan’da ikinci günümüz. Türkiye’nin Sırbistan Büyük El-

çisi Ali Rıza Çolak’la randevumuz var. Elçiliğimiz Sırbistan Parlamento 
Binası’nın hemen yanındaki tarihî bir binada faaliyet gösteriyor. Büyü-
kelçi Ali Rıza Bey, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkiler ile ilgili ayrın-
tılı bilgiler veriyor. Sırbistan’dan her yıl 300 bin Sırp turistin İstanbul’a 
geliyor olmasına rağmen Türkiye’den çok az sayıda turistin Sırbistan’a 
gittiğini söyleyen Büyükelçi Sırbistan’da yerleşik Türk nüfusun ise 150 
civarında olduğunu açıklıyor. Türkiye ile Sırbistan arasındaki ticaret 
hacminin 500 milyon dolar civarında olduğunu açıklayan Büyükelçi, 
Türkiye’nin bu ticaretten daha büyük pay aldığının altını çiziyor. Sır-
bistan televizyonlarında çok sayıda Türk dizisinin Sırpça alt yazı ile ya-
yınlandığını hatırlatan Büyükelçi Çolak, Türkiye ve Sırbistan arasındaki 
ilişkinin her geçen gün iyiye gittiğini söylüyor. Ali Rıza Bey bize özel bir 
araba vererek Kale Meydanı’na gönderirken, Kale Meydan’ında Mora 
Fatihi Damat Ali Paşa’nın bulunduğunu, Bayraklı Camii’nin ibadete açık 
olduğunu, Şeyh Mustafa Türbesi’nin ise yıkık ve perişan olduğunu hatır-
latıp, buralarının restoresi için TİKA’nın çalışmalar yaptığını belirtiyor. 

Belgrad’ın kalbi Kale Meydan’da atıyor
Büyükelçilik tarafından tahsis edilen araba ile Belgrad Kalesi’ne geli-
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yoruz. Sırplar kaleye “Kale Meydan” diyorlar. Kalenin kapladığı alan çok 
geniş. Değişik türdeki ağaçlar yağan karda adeta gelin misali süslü püslü. 
Kale Meydan’da, kale anahtarının 1878’de savaşsız bir şekilde Osmanlı 
Valisi tarafından Sırp Kralı’na verildiğini sembolize eden bir anıtın önün-
de duruyoruz. Beyaz mermer üzerine yapılmış bu anıt her an, tarihteki 
acı gerçekleri haykırıyor. Bu anıta bakarken büyük savaşlarla kalenin na-
sıl fethedildiğini ve 350 yıl sonra savaşsız bir biçimde nasıl Sırplara veril-
diğini görüyoruz. Ve kaleye bakarken Belgrad Kalesi’nde yapılan gazalar 
ve savaşlar aklımıza geliyor.

İstanbul Kapı’dan Belgrad Kalesi’ne giriyoruz
Belgrad Kalesi’nin birçok kapısı var; Belgrad’da Osmanlı’ya ilk isyan 

eden Kara Yorgi adına açılmış kapı, İstanbul Kapı, Saat Kapı, Zindan 
kapı. Biz İstanbul Kapı’dan girmeyi tercih ediyoruz ve adımımızı İstan-
bul Kapı’dan Belgrad Kalesi’ne atarken rehberimizin tok sesi bugün bile 
kulaklarımızda çınlıyor. İstanbul Kapı girişinde Masonlar tarafından 
açılan ilk Mason Okulu’nu rehberimiz bizlere gösteriyor. Saat Kulesi’nin 
hemen karşısındaki Mason Okulu, Balkanlar’ı nasıl kaybettiğimizin de 
bir belgesi gibi duruyor. Masonların nasıl sinsi faaliyetler içerisinde 
olduğu, Osmanlıları nasıl sinsi planlarla yıktığı gözler önüne seriliyor. 
Belgrad Kalesi’ni gezerken Sırpların halen Türkçe olarak “Kale Meydan” 
dediği kaleyi Kanunî Sultan Süleyman’ın nasıl fethettiğini düşünüyoruz. 
Belgrad’ın Osmanlı Devleti’ndeki yeri ve önemi ile ilgili elimizdeki bilgi 
ve belgeleri okumaya devem ediyoruz.

Belgrad Kanunî tarafından nasıl fethedildi?
Belgrad, Kanunî Sultan Süleyman’ın Macar Kralı II. Lajos’a gön-

derdiği elçi Behrâm Çavuş’a yapılan muameleden dolayı, Macaristan’a 
açtığı sefer sonunda fethedildi. Padişah, Semendire Beyi Hüsrev Bey’i 
Belgrad’ın kuşatmasına, Rumeli Beylerbeyi Ahmet Paşa’yı da Sabacz’ın 
zaptına gönderdi. Kendisi de o tarafa yürümekle beraber, Sadrazam Piri 
Mehmet Paşa’yı Belgrad’ın baskısına memur etti. Karadeniz ve Tuna 
yolu ile Damişmend Reis kumandasında, 50 gemiden ve diğer bazı araç-
lardan oluşan bir donanma da sevk edildi. Bir ara Belgrad kuşatılmak-
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tan vazgeçildiyse de Vezir-i Sânî Mustafa Paşa ve Yahya Paşazade Bali 
Bey’in tavsiyesi ile Belgrad’ın fethinin lüzumu anlaşıldığından padişah 
Zemun yakınında bir yüksek yere otağını kurarak 1 Ağustos 1521’de ke-
sin kuşatma emrini verdi. Belgrad’ın güney bölümünü Sava Nehri tara-
fından Pîrî Paşa ve Tuna taraflarında da Ahmet Paşa kuşattı. Kalenin 
kuzeyindeki adaya da Ahmet Paşa komutasındaki kuvvetler çıktı.

Günlerce süren şiddetli çarpışmalardan sonra 8 Ağustos Perşembe 

günü Osmanlı kuvvetleri yürüyüşe geçerek, açılan gediklerden içeri girdi-

ler. Kaleyi koruyanlar iç kaleye çekildiler. Aynı gün Belgrad’ın güneyinde 

bulunan Havale Kalesi de, Osmanlılar tarafından fethedildi. İç kalenin 

kuşatılmasından sonra düşmanın direnmesi de bitti ve 29 Ağustos gecesi 

Belgrad Kalesi’nin anahtarları Osmanlı padişahına teslim edildi. Fethin 

ertesi günü Belgrad’a giren Kanunî, camiye çevirdiği aşağı kısımdaki 

kilisede cuma namazı kıldı. Padişah, Belgrad halkından Macaristan’a 

gitmek isteyenlere izin verdi. Cizye kabul edenleri yerlerinde bıraktı, bir 

bölümünü de İstanbul’a gönderdi. Kanunî, 16 Eylül Çarşamba gününe 

kadar kaldığı Belgrad’ın onarımı için Hazine-i Âmire’den 20 bin altın 

tahsis etti; cami, mescit ve imaret gibi binaların inşasını emredip, kaleye 

yeterli sayıda asker ve mühimmat yerleştirdikten sonra İstanbul’a döndü.

“Osmanlı yönetiminin en parlak devri olan XVI. ve XVII. yüzyıllarda, 

Belgrad mükemmel bir askerî üs, geniş mamur ve ticaret alanı ve geniş-

lemiş bir belde oldu. Kanunî, Zigetvar Fethi sırasında ölünce, cenazesi 

Belgrad’a getirilerek, şehrin önünde Hünkâr Tepesi denilen yerde namazı 

kılındı ve devlet erkânı ile ordu, İkinci Selim’e geçti.”

Muhteşem Kanunî Sultan Süleyman için Belgrad çok önemliydi. 

Macaristan’ın Zigetvar Kalesi’nde vefat eden Kanunî’nin iç organları 

Zigetvar’a gömülerek ikinci cenaze namazı Belgrad Kalesi’ndeki Hünkar 

Meydanı’nda kılındı. 

73 yaşındaki bir padişahın tacını tahtını, hazinelerini, sarayını bir 

kenarda bırakıp kilometrelerce uzakta şehit olması günümüzdeki bir 

akılla anlaşılacak şey değildir. Günümüz tarihçilerinin Kanunî Sultan 

Süleyman’ı haremden çıkmayan bir sultan olarak yansıtmaları da ona 

atılan en büyük iftiralardan biridir. 
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Mora Fatihi Damat ali Paşa’nın türbesindeyiz
Belgrad Kalesi iç ve dış olmak üzere, birkaç kademeli surla çevrilmiş. 

En dıştaki sur yıkılmış. Son surdan içeri girmeden iki sur arasındaki ge-
niş alanda İkinci Dünya Savaşı’nda Yugoslavya Devleti’nin kullandığı 
toplar ve tanklar sergileniyor. Kulenin altından geçerek iç kaleye giriyo-
ruz. Evliya Çelebi’nin bu kaleyle ilgili çok önemli bilgileri var. Çelebi’nin 
tespitine göre Belgrad Kalesi’nde onlarca cami, mescit ve çeşme yer alı-
yordu. Bu eserlerden hangilerinin kaldığını araştıracağız. Kalenin içine 
girer girmez her tarafın dümdüz olduğunu, kalenin geniş bir park haline 
getirildiğini görüyoruz. Kalenin tam orta yerinde Mora Fatihi Damat Ali 
Paşa’nın türbesi bulunuyor. Birinci Dünya Savaşı’nda bu türbenin zarar 
gördüğünü ancak Sırplar tarafından restore edildiğini öğreniyoruz. Tür-
bede ayrıca Viyana bozgunundan sonra Belgrad’da idam edilen Kara 
Mustafa Paşa’nın mezarının olduğunu öğreniyoruz. Türbede Damat 
Ali Paşa ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın şahsında tüm şehitlere 
Fatiha’lar okuyoruz. 

Belgrad ayrıca Kanunî’nin 2. kez cenaze namazı kılındığı yer olarak 
da bilinmekte. İkinci Selim’e saltanat makamı Belgrad Kalesi’nde tebliğ 
ediliyor. Kalede çekim yapmaya devam ediyoruz. Kalede onlarca çeşme-
den sadece Sokullu Mehmet Paşa tarafından yapılan bir tanesi kalmış. 
Çeşmenin ihtişamlı mimarisinin görüntülerini çekiyoruz. Karlarla kaplı 
ağaçların altından geçerek hızlı bir şekilde elimizdeki notları okumaya 
devam ediyoruz. Bir taraftan da Belgrad Kalesi’nin burcuna tırmanarak 
Tuna ve Sava ırmaklarının izdivacına şahitlik yapmak için acele ediyoruz. 
Belgrad Kalesi Osmanlı döneminde pek çok savaş ve mücadeleye sahne 
olmuştu. Belgrad’a Darü’l-Cihad-ı Belgrad da denmektedir. Biz kaleden 
Tuna ve Sava ırmağını seyrederken yine Osmanlı şehri Belgrad’la ilgili 
notlarımızı elimize alıyoruz. 

Nice sultanlar geçmiş Belgrad’dan
Üçüncü Mehmet Macaristan seferine giderken, Belgrad’a gelerek 

(9 Ağustos 1596) Eğri fethini kararlaştırdı. Dönüşünde yine bu şehir-
den geçti. Sadrazamlardan İbrahim ve Yavuz Malkoç Ali Paşa’ların 
Belgrad’da öldükleri, Lala Mehmed Paşa ile Kuyucu Murat Paşa’ya 
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Mühr-ü Hümâyûn’un orada verildiği, Köprülü Mehmet Paşa’nın Janoe 
Seferi sırasında Belgrad’dan geçtiği, oğlu Fazıl Ahmet Paşa’nın Uyvar 
Seferi’nde bu şehrin büyük bir faaliyet merkezi olduğu bilinmektedir. 

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Viyana Seferi sırasında Dördüncü 
Mehmet, Haseki Sultan ile şehzadelerle 3 Mayıs 1683’te Belgrad’a gitmiş 
ve Hünkâr Tepesi’nde, vaktiyle Abaza Mehmet Paşa’nın Bosna Beyler-
beyi iken bir süre Belgrad’da bulunduğu sırada yaptırdığı kasra izafeten 
Abaza Köşkü denilen yerde 13 Mayıs günü otağ kurarak, Kara Musta-
fa Paşa’ya Sancak-ı Şerif verilmişti. Padişahın Viyana önünde ordunun 
bozguna uğraması üzerine 163 gün oturduğu Belgrad’dan ayrılmıştır. 
Nitekim Viyana bozgunundan sonra şehrin ihtişamı da sönmüş ve Avus-
turya ordusu tarafından kuşatılarak 8 Ağustos 1688’de teslim alınmış, 
kaledeki Müslüman halk kılıçtan geçirilmiştir. İki yıl sonra Köprülüzâde 
Fazıl Mustafa Paşa tarafından Belgrad şehri geri alınmıştır. 

Belgrad, bundan sonra İkinci Mustafa’nın Avusturya’ya karşı giriştiği üç 
seferde de üs olarak kullanılmış ve bu sebeple çoğu kez saldırıya uğramıştır. 

Pasarofça Antlaşması ile Belgrad Avusturyalılara verildi. (1718) 20 
yıl Avusturyalılarda kalan Belgrad’ın geri alınmasına Birinci Mahmut 
devrinde de çalışıldı. Nitekim Osmanlı orduları, Hisarcık’ta Avusturya 
kuvvetlerini bozguna uğrattı. (22 Temmuz 1739) Bu arada Fransız elçisi 
aracılığıyla yapılan barış görüşmelerinde varılan 27 yıl süreli anlaşmaya 
göre, Belgrad Kalesi Osmanlılara bırakıldı. 1 Eylül 1739’da barış antlaş-
ması imzalandı ve Osmanlılar Belgrad’a 7 Eylül’de girdi. Tuna ve Sava 
nehirleri iki devlet arasında sınır olarak kabul edildi. 

Osmanlıların eline geçen Belgrad, bir sınır kalesi haline geldi. Kalenin 
tahkimine ağırlık verildi. Avusturyalılar tarafından yıkılan eski Belgrad 
Kalesi’nin tabyalarının yeniden yaptırılması için mimar, mühendis ve 
ressam atandı. Ayrıca düşman tarafından toprakla örtülen tabyaların 
yerleri açtırıldı. (Temmuz 1740) Kalenin yeniden yapımı için Kapucubaşı 
Mustafa Efendi bina emini ve defterdar olarak atandı. Birinci Mahmut 
tarafından şehirde yaptırılan kütüphaneye, İstanbul’dan birçok kitap ar-
mağan edildi ve muhafazası için Belgrad Muhafızı Vezir Hacı Pir Mus-
tafa Paşa’ya ferman gönderildi. (19 Eylül 1743)

Sırp isyanı devrinde, bir sınır kalesi haline getirildikten sonra Belgrad’a 
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yamak denilen yeniçeriler muhafız olarak konuldu. Birinci Abdülhamit’in 
son zamanlarında, Ruslar ile birlikte Osmanlı Devleti’ne karşı giriştiği 
savaşta Avusturyalılar, Belgrad’ı almak üzere girişimde bulundularsa da 
Sadzaram Koca Yusuf Paşa’nın o tarafa yürümesi ile emellerini yerine 
getiremediler. Bu harekâtta çok kısa bir süre düşman eline geçen kale, 
Osmanlılarca geri alındı ve 1801 yılında kale onarıldı.

Belgrad başlı başına bir araştırma konusu. Belgrad Kalesi’nin ilkbahar, 
yaz, sonbahar, kış dört mevsim gelip görmek gerekiyor. Kışın sert hava-
sında berrak gibi bir havada kale burcundayız. Nazlı nazlı akan Tuna ve 
Sava ırmağını doya doya seyretmenin haz ve heyecanını yaşıyoruz.

Yahya Kemal, “Türk’ün gönlünde nehir varsa Tuna, dağ varsa Balkan” 
der. Biz de Tuna aşkıyla yıllardan beri Tuna boylarındayız. Tuna’yı ilk kez 
Vidin’de seyretmiştik. Tuna’nın Almanya’dan doğduğu kaynağından su 
içip abdest almış, birçok bölgede Tuna’yla birlikte akmıştık. Tuna’nın en 
büyük kolu Slovenya’dan doğan, Bosna Hersek’ten geçen ve Belgrad’da 
Tuna ile buluşan 950 km uzunluğundaki Sava Nehri’dir. Tuna ile Sava 
nehirlerinin Belgrad’da buluşması muhteşem bir manzara arz ediyor. 

Zindan Kapı’dan Tuna kıyılarına iniyoruz
Kosova fatihi şehit Sultan Murat Hüdâvendigar’ın 1441’de kuşa-

tıp, Fatih Sultan Mehmet’in seferler düzenleyip almak istediği Feth-i 
Mübîn’in Muhteşem Süleyman’a nasip olduğu Belgrad Kalesi’nden ay-
rılmak çok zor da olsa bizim gezip görecek daha çok yerimiz var. Sırp-
ların “Kale Meydan”ındaki gezimize Zindan Kapı bölgesinden çıkarak 
veda ediyoruz.

Belgrad Kalesi’nden ayrılırken kale surları dibinde köpekleriyle gezintiye 
çıkan iki Sırp’ın Türk olduğumuzu öğrenince “Yine Türkler tarafından sal-
dırıya mı uğradık? 400 yıl yetmedi şimdi 1000 yıllığına mı geliyorsunuz?” 
diye şaka yapmaları bir tarafa, Sırpların Türklere bakış açısını görünce 
şaşkınlık duymuştuk. Espri yapan Sırplarla konuşmak istedik. “Türkiye ar-
tık çok zengin ve gelişmiş bir ülke. Sırbistan fakir. Siz artık bizi beğenmez-
siniz.” diyerek Sırbistan hakkındaki acı gerçeği söylemiş oldular. 

Kaleden çıkarken bir papazla da söyleşi yaptık. Papazın “Bravo” sözü 
halen kulaklarımızda çınlıyor. Sırpların dilinde 7 bin Türkçe kelime ol-
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duğunu öğrendik. 3 binden fazla Türkçe sözcük Sırpçada halen kulla-
nılıyor. Sırpların Belgrad Kalesi’ne “Kale Meydan” demeleri Türkçenin 
halen yaygın olduğunun da bir örneği olarak karşımızda duruyor. 

Kalenin büyük burcunun altında geniş çaplı bir hayvanat bahçesi ya-
pılmış. Şiddetli soğuk ve kara aldırmadan Tuna sahiline inmeye başlıyo-
ruz. Amacımız Belgrad Kalesi’ni bir de Tuna sahilinden temaşa eylemek, 
Tuna’nın sesine daha yakından kulak vermek. 

Tuna’ya doğru iniyoruz. Belgrad Kalesi’ni bu kez Tuna ve Sava sa-
hilinden doya doya seyredeceğiz. Osmanlı şehri Belgrad’da 350 yıllık 
ihtişamlı tarih canlanıyor, kale burçları önünde şehit olan akıncılar ve 
leventlerin ruhlarına birer Fatiha okuyarak sahile doğru devem ediyoruz. 
-20 derecelik soğukta buz keseceğiz sanki. Sahile inmek için yaptığımız 
bütün girişimler boşa çıkıyor, çünkü her yer kapalı. 

Belgrad’da Cuma namazı kılmak üzere Bayraklı Camii’nin yolunu tu-
tuyoruz. 

Belgrad Bayraklı Camii’nde cuma namazı
Belgrad’da şimdiki durağımız Kanunî tarafından yapılan Bayraklı 

Camii. Şehirdeki 217 camiden sadece Bayraklı Camii kalabilmiş günü-
müze. Kanunî Sultan Süleyman tarafından yapılan ve halen Belgrad’da 
35 bin Müslüman’a hizmet veren tek cami burası. 1522’de yaptırılan bu 
cami, şehrin Sırpların eline geçişinden sonra kilise haline getirilmiş. 15 
yıl kadar kilise olarak kullanıldıktan sonra tekrar camiye çevrilmiş. Bir 
iki kez Sırplarca yakılan cami tekrar ibadete açılmış ve halen de hizmet 
vermekte. 

Cuma namazı kılmak için camiye giriyoruz, her taraf tıklım tıklım. 
Güçlükle yer bulup hem namazımızı kılıyor, hem de Cuma namazının 
belgesel görüntülerini çekiyoruz. Müezzin Balkan şîvesi ile çok güzel 
bir ezan okuyor. Hutbeye çıkan imam Boşnakça okuduğu uzun hutbede 
Peygamber sevgisi ve Müslümanların birliği üzerinde duruyor. 

Çekimimize uzun boylu bir yetkili müdâhale ediyor. Bu şahsın Sır-
bistan baş müftüsü Muhammed Yusuf Sibahiç olduğunu öğreniyoruz. 
Namazdan sonra çekim yapmak için Büyükelçilikten izin almamız gerek-
tiğini söylüyor. Israrlarımıza dayanamayan baş müftü, cami imamıyla 
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röportaj yapmamıza izin veriyor. Cami imamından Sırbistan’daki Müs-
lümanlar ve camilerle ilgili bilgiler alıyoruz. Sırbistan’da tam 200 bin 
Müslüman yaşıyor, bunların 35.000’i Belgrad’da bulunuyor. Belgrad’da 
minareli tek bir cami var. Şehirde bazı küçük çaplı mescitler de olduğunu 
öğreniyoruz. Camiinin hemen karşısında Sırbistan Müslümanları Birliği 
var. Merkezde de çekim yapıyoruz. 

Bayraklı Camii’nin yanında Sırbistan İlahiyat Fakültesi inşaatı sürü-
yor. İnşaata Azerbaycan Devleti yüklü miktarda bağış yapmış. Azerbay-
can bayrağı Belgrad İlahiyat Fakültesi inşaatının duvarlarını süslüyor. 5 
vakit namaz kılınan Bayraklı Camii’nde bizden başka bazı kanallar da 
belgesel çekimleri yapıyor. 

Evliya Çelebi’nin Kaleminden Belgrad
346 yıllık bir egemenlikten sonra Belgrad’dan çekilmeye mecbur 

kalan Türkler, geride bir şehir ve birçok eserler bırakmıştır. Evliya 
Çelebi, 17. yüzyılda bu kentte 217 cami ve mescit, 270 medrese, 10 
kadar hamam ve 26 çeşmenin bulunduğunu yazmaktadır. 

Osmanlı Devleti zamanında oldukça bayındır bir hale getirilen ve 
bu arada İslam mimarîsi yapılarıyla süslenen şehri gezen Evliya Çe-
lebi, ‘Seyahatname’sinde bu yapılardan ayrıntılı olarak söz etmekte-
dir. Evliya Çelebi’ye göre şehirde bulunan camiler şunlardı: 

Aşağı ve Yukarı Kale’deki Sultan Süleyman Camiileri, Ahmed Ağa 
Camii, Zeyneddin Ağa Camii, Yukarı Bayram Bey Camii, İnehan 
Bey Camii, Turgud Bey Camii, Habil Efendi Camii, Çık Solin Ca-
mii, Hacı İbrahim Camii, İbrahim Çelebi Camii, Hacı Sadık Camii, 
Kadri Beşe Camii, Mustafa Çavuş Camii, İdris Bey Camii, Bit Pa-
zarı Camii, Ferhad Paşa Camii, Hacı Nezir Camii, Hasan Ağa Ca-
mii, Hacı Salih Camii, Namazgâh Camii, Emir Hasan Ağa Camii, 
Hacı Pîrî Camii, Kuşku Bey Camii, Türbe Camii, Hacı Halil Camii, 
Debbağhâne Camii, Abdülcebbâr Efendi Camii, Fakir Hacı Ali Ca-
mii, Avca Camii, Kapıcı Camii, Cin Ali Ağa Camii, İmaret Camii.
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Caminin hemen yakınında, binalar arasında kalmış garip bir türbe ol-
duğu öğreniyoruz. Şeyh Mustafa adlı veli bir zâta ait türbenin camları 
kırılmış, çatısı çökmüş durumda. Osmanlı döneminden kalma bu türbe 
bir gönül dostu ve velîye ait olmalı diye düşünüyoruz. Sırplar bu türbeyi 
de yıkmamış, korumuşlar. Türbenin kırık camından içeri bakıyoruz ve 
Fatiha’mızı okuyarak gezimize devam ederken yine Osmanlı’nın bu Tuna 
şehrinde akışını takip ediyoruz. 

Osmanlı Belgrad’a veda ediyor
 “…Sırbistan Muhtariyeti, Miloş Obrenoviç ile sürmekte ve yalnız ser-

hat kaleleri doğrudan doğruya Osmanlı hâkimiyeti altında bulunmakta 
idi. Önce Rusya ile yapılan 1826 Akkerman Antlaşması’nın 5. ve son-
ra 1829 Edirne Antlaşması’nın 8. maddesi gereğince, Sırp ayrıcalıkları 
genişletildi. 1830 Fermanı ile kalelerden başka yerlerde Müslümanların 
ikâmeti yasaklandı. Sırplar, Belgrad ve yöresinde yayılma hareketine baş-
layarak Müslümanların evlerini satın alma ve onları buralardan uzaklaş-
tırma siyaseti takip etmeye başladılar. Bunun üzerine Osmanlı Hükümeti 
bir ferman yayınlayarak (1836) Müslüman halkın satış yapmamasını, 
yerlerinde kalmalarını bildirdi. 1837 yılında Belgrad’da başlanan kışla 
ve matbahın onarımı 1838 yılında tamamlandı. Bu arada çıkan iç ve dış 
savaşlar sebebiyle Osmanlı Devleti zor durumlara düştüğünden, ayrıca 
Sırpların da bağımsızlığını sağlamaları dolayısısyla 8 Şevval 1283 tarihli 
Meclis-i Vükelâ Mazbatası, 9 Şevval tarihli Tezkire-i İslâmiye, 10 Şevval 
tarihli lrade-i Seniyye ile 17 Nisan 1867 günü Belgrad boşaltıldı ve 1878 
Berlin Antlaşması ile Sırbistan’ın bağımsızlığı sağlandı.” 

Bizler geçmişin izlerini araştırıp Devr-i Âlem farkı ile tarihe not düş-
meye devam ediyoruz. 

Türk Hava Yolları müdürüyle konuştuk
Belgrad’daki gezimize şehir merkezinde devam ediyoruz. THY, 

Belgrad’a her gün uçak seferleri yapıyor. Kış olmasına karşın uçakta 
yer bulmak zor. THY’nin Belgrad Şube Müdürüyle şehir merkezinde 
söyleşi yaparak kendisinden bilgiler alıyoruz. Belgrad’ın ana caddeleri 
ve sokakları çok geniş. Açık Pazar’a uğrayarak Sırplarla görüşüyor, pa-
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zardaki mallarla ilgili bilgiler alıyoruz. Türkiye’den geldiğimizi öğrenen 
Sırplar bizi oldukça sıcak karşılıyor. Burada Türkiye’nin yakından takip 
edildiğini, 8 Türk dizisinin ilgiyle izlendiğini öğreniyoruz. Mimoza çiçek 
satıcıları Belgrad’ın sanki alâmet-i fârikası. Çiçek satıcılarının Çingene 
olduğunu görüyoruz. 

Belgrad Parlamento Binası’nın gece manzarası oldukça etkileyici. Işık-
landırılan bina bir tabloyu andırıyor. Balkanların en büyük kilisesi Sava, 
adıyla Ayasofya’ya benzetilerek yapılmış. Geniş kubbeli inşaatı devam 
eden kilisenin yıkılan bir camiinin temelleri üzerine yapıldığını öğre-
niyoruz. Çekim yapmamıza izin veriliyor. Genç, ihtiyar, çocuk kiliseye 
akın ederek ayinler yapıyorlar. Balkanların Ortodoks Patrikhanesi’nin de 
burada olduğunu öğreniyoruz. Otele döndüğümüzde saatler gece yarı-
sını gösteriyor. Yorgun argın uyuyarak Sırbistan’ın Özerk Cumhuriyeti 
Voyvodina’ya gitmek için hazırlık yapıyoruz. 

Voyvodina’ya gidiyoruz
Bu gün 28 Ocak 2012. Sabah erkenden soğuk ve karlı bir havada 

Volvodina’ya gitmek üzere yola çıkıyoruz. İlk hedefimiz 180 km uzaklık-
taki Macaristan hududundaki Suboditsa şehri. Burası, Sırp tarihi açısın-
dan oldukça önemli. Belgrad Osmanlılara geçince Sırp Krallığı buraya 
taşınıyor. Daha sonra Osmanlılar burayı da fethediyor. Suboditza şehri-
ne giderken bir süre Tuna Nehri Köprüsü üzerinde durup nazlı nazlı akan 
Tuna’yı bir de bu yolda seyrediyor, belgesini çekiyoruz. Tuna üzerinde bir 
kez de Voyvodina yolundan geçmiş oluyoruz. Kültür tarihimizde Tuna 
üzerinden geçmek ayrı bir anlam taşıyor. Akıncı Beyleri Kılıç kuşanıp 
Tuna’yı geçerek kaç kez sefere çıktılarsa ona göre rütbe alırlarmış. Ve 
kendi aralarında Tuna’dan geçişlerine göre kıdem ve itibar görürlermiş. 
Bizim kamera ve fotoğraf makinemizle birçok kez gelip geçtiğimiz Tuna 
üzerinden en çok Mihayoğlu Gazi Bey geçmiş ve 330 kez kılıç kuşanıp 
sefere çıkmış olduğunu da öğreniyoruz. 

Suboditza şehrinde Goralı pehlivanlar 
Uzun bir yolculuktan sonra Suboditza şehrine geliyoruz. Şehir tam 

Avusturya-Macar mimarisi ile inşa edilmiş. Binaların güzelliği göz ve 
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gönül ziyafeti sunuyor. Adeta bir tablo güzelliğindeki şehrin görüntü-
lerini çekiyoruz. Belediye binası saat kuleli bir şatoda hizmet veriyor. 
Şehri farklı açılardan görüntülerken tatlı bir tesadüfle karşılaşıyoruz. 
Yıllar önce Kosova’nın Plzen bölgesindeki dağlarda karşılaştığımız Go-
ralı Türkmenlerle burada da karşılaşmak bizi derinden etkiliyor. 1923 
senesinden Gora’dan gelerek buraya yerleşip tatlıcılık ve dondurmacılık 
yapan Pehlivan ailesiyle dükkânlarında söyleşi yapıp bilgi alıyoruz. Peh-
livan ailesinin oldukça geniş olduğunu öğreniyoruz. Ve adeta bir akıncı 
edasıyla burada mevcûdiyetini sürdüren aile Türkiye’ye ve Goralılara 
selam söylüyor. 

Yıllar önce bir grup arkadaşla Gora bölgesine gidip araştırmalar yap-
mış, o dağ köylerindeki Goralı Müslümanları bize gösterdiği alakaya 
hayran kalmıştık. Gora bölgesindeki bir cami kitabesinin 1289 tarihini 
göstermesinin ayrı bir önemi vardı. Osmanlıdan önce Goralı Müslüman-
ların Balkanlara gittiğini, camiler yaptığını bu tarihi kitabe gize göste-
riyordu. Bazı tarihi kaynaklarda Goralıların Suriye’nin Şam ve Golan 
tepelerinden Kosova’nın Plzen bölgesine gitti yazıyor. Bu gün Türkiye 
başta olmak üzere dünyada 25.000 Goralı Müslüman’ın yaşadığını öğ-
reniyoruz. Voyvodina’nın başkenti Novisad’a gitmek üzere bu şehirden 
ayrılıyoruz. 

Karlofça anlaşması’nın imzalandığı şehirdeyiz
Sırbistan’da, Belgrad yolunda şimdiki durağımız Voyvodina’nın baş-

kenti Novisad. Novisad, oldukça büyük tarihî binaları ve geniş mey-
danları olan bir şehir. Burada ilk karşımıza çıkan bir Ortodoks Kilisesi 
oluyor. Hıristiyanlar burada törenlere büyük önem veriyorlar. Belgrad’ın 
kuzeyindeki Novisad, bir üniversite kasabası. Tuna Nehri’nin oluşturdu-
ğu bir kıvrım ile çevrili olan bölge, olağan üstü manzaralarıyla meşhur.

Ardından Novisad Meydanı’nı ve şehrin görüntülerini çekiyoruz. An-
cak burada bizim yüreğimizi sızlatan Karlofça bölgesi oluyor. Novisad 
ve Karlofça arası 35 km. Karlofça Anlaşması Novisad bölgesinde 26 
Ocak 1699 tarihinde imzalanmıştı. 1699’a kadar önce üç, sonra dört 
devletle yapılan savaşlar sonunda Almanya, Lehistan, Venedik ve daha 
sonra Rusya ile imzalanan ve Osmanlı’nın gerileme dönemini başlatan 
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bu barış antlaşması ayrı bir araştırma konusu. Karlofça Antlaşması, Os-
manlılar aleyhine yapılmış en ağır antlaşmadır. Bu antlaşmayla Osmanlı 
Devleti’nin Orta Avrupa’ya doğru gelişme hareketi kesinlikle durdurul-
muş ve Osmanlı Devleti müdâfaa durumuna düşürülmüş.

1683 Viyana bozgunu ile başlayan on altı yıllık harp neticesinde devle-
tin asırlardan beri elde ettiği yerler elden çıkmış; Macaristan, Erdel, Po-
dolya, Ukrayna, Mora gibi geniş bölgeler Bosna ve havâlisinden mühim 
yerler düşmanların eline geçmiştir.

Bu bölge, önemli savaşların yapıldığı bir yer olarak tarihimize geçmiş. 
Bu bölgede Sırbistan tarafından Şehit Mehmetçikler adına bir şehitlik 
yapılması için yer tahsis edilmiş, Büyükelçi Ali Rıza Çolak Bey de şehitli-
ğin kısa sürede yapılacağını söylemişti. 

Belgrad’a veda ediyoruz
29 Ocak 2012, Belgrad’a veda vakti. Balkanların en soğuk kış ayların-

dan birisine şahitlik ettik. - 20 derece soğukta Belgrad’a veda ediyoruz. 
Bayraklı Camii’nin yanından, Belgrad Kalesi’nin eteklerinden geçerken 
yüreğimiz sızlıyor, buram buram kokan tarihi içimize çekerek ilerliyoruz. 
Tuna’nın bekçilerine, Belgrad şehitlerinin ruhuna bir kez daha Fatiha 
okuyoruz. Sava ırmağından gerçekten Tuna’ya el sallıyoruz.

Kaplıcalar Ülkesi
Sırbistan, 300’ün üzerinde kaplıcaya ev sahipliği yapıyor. 

Sırbistan’ın merkezinde bulunan Bogutovacka Banja ve ülkenin 
güneyinde yer alan Bujanovacka Banja, değişken mineral sulara 
sahip kaplıcalardan ikisidir. Vrsac, Negotin, Oplenac, Smedere-
vo ve Zupaasma ülkedeki asma bahçelerinin başlıca güzergah-
ları arasında yer alıyor.
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BOSNA-HERSEK

Ülke adı: Bosna-Hersek
Başkent: Saraybosna
Nüfus: 4,613,414 (2009)
Yüzölçümü: 51,129 km²
Dil: Boşnakça, Hırvatça, Sırpça
Din: Müslüman % 40, Ortodoks % 31, Katolik % 15,  
 Protestan % 4 ve diğerleri % 10
Yönetim biçimi: Federasyon
İdarî bölümler: İdari olarak Boşnak ve Hırvatların oluşturduğu  
 Bosna-Hersek Federasyonu (FBiH) ve Sırpların  
 oluşturduğu Sırp Cumhuriyeti (RS).
Kuruluş tarihi: 1 Mart 1992 (Yugoslavya’dan)
Milli Bayram: 25 Kasım Milli Gün (1943)
Para birimi: Konvetibıl Mark 
Telefon kodu: 387
Internet kısaltması: .ba
Coğrafi Konumu: Kuzey, batı ve güneyden Hırvatistan; doğudan  
 Sırbistan; yine güneyden Karadağ ile çevrili olup  
 Adriyatik Denizi’ne Neum şehrinin bulunduğu  

“Tuna’nın Kaynağını Besleyen Kültür”

Evlad-ı Fatihan Diyarı
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 yerde yalnızca 20 km’lik (limanı olmayan) bir   
 kıyısı bulunmaktadır.
İklimi: Bosna-Hersek’te karasal iklim hakimdir.   
 Hava sıcaklıkları, en sıcak aylar olan Temmuz   
 ve Ağustos’ta 30 dereceye kadar çıkarken, en
 soğuk günler ise, Aralık ve Ocak aylarında   
 yaşanmakta ve sıcaklık -20 dereceye kadar   
 düşmektedir. Genelde 4 mevsim bol yağış alan  
 ülkede en yağışlı ay Haziran (110-115 mm),  
 en kurak ay ise Aralık’tır (40-70 mm). Ülkenin  
 güneybatı kesiminde ve Neretva Vadisinde   
 Akdeniz iklimi görülür.
Tarım ve Hayvancılık: Ülkenin güneybatı kesiminde ve Neretva   
 Vadisi’nde Akdeniz iklimi görülür. Bu  
 bölgelerde meyve-sebze bahçeleri, üzüm bağları  
 bulunmaktadır. Hayvancılık ise, ülkenin   
 tümünde yapılmaktadır.
Doğal kaynakları: Başlıca doğal kaynakları kömür, demir, boksit,  
 manganez, ormanlar, bakır, krom, çinko, kurşun,  
 tuz, barit, asbest, kaolin ve alçıdır.
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• Slavlar bölgeye M.S. 7. asırda gelmeye başladı. 

• 961’den sonra Bosna, Sırbistan’ın diğer bölümlerinden ayrıldı. 

Bağımsız siyasi ve coğrafi bir birim olarak kabul edildi.

• Bölgeye ilk Türk akınları 1386 senesinde başladı. 

• Kosova Savaşı’nda Sırpların mağlubiyeti ve ardından Üsküp’ün 

fethi Bosna’nın durumunda önemli değişikliklere sebep oldu. 

• Kral Stefan Tomeseviç Bosna’da yaşayan kalabalık Bogomil 

mezhebine bağlı olanlara Papa’nın isteği doğrultusunda adil 

davranmayınca, Fatih Sultan Mehmet Hân bölgeyi rahatlıkla 

Osmanlı topraklarına dâhil etti.

• Slav, Hırvat ve Avar karışımı olan Boşnaklar diğer Hıristiyanların 

baskısı altında kaldı. Bölge Osmanlılar tarafından fethedilince, 

kolayca İslamiyet’i seçerek Müslüman oldular. Anadolu’dan gelen 

dervişler yoluyla İslamiyet bölgede hızla yayıldı.

• Bosna, Osmanlı yönetimine geçince bir sancak haline getirildi. 

Kanunî Sultan Süleyman Hân zamanında Macaristan’da kalan 

kuzey toprakları da fethedilince eyalet statüsüne alındı. Bosna 

eyaletine atanan ilk beylerbeyi Gazi Ferhat Paşa oldu. 

Bosna-Hersek’in Kısa Tarihi
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• 19. asırdaki gelişmeler ve Osmanlı İmparatorluğu’nun batıda 

aldığı yenilgiler, Bosna eyaletini önemli ölçüde etkiledi. 

• 1876’da Hersek ayrılarak önce mutasarrıflık, daha sonra da iki 

sancaklı küçük vilayet oldu. 

• 1878’de yapılan Berlin Antlaşması ile Bosna’nın Avusturya-

Macaristan’ın denetimine bırakılmasıyla büyük bir bunalım patlak 

verdi.

• Resmen Osmanlı Devleti’ne bağlı kalmasına rağmen, Berlin 

Antlaşması’na dayanarak Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 

Bosna-Hersek’i işgal etti ve 7 Ekim 1908 tarihli bir kararname ile 

kendi topraklarına ilhak etti. 

• Bosna-Hersek 26 Ekim 1918’de Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı’nın 

bir parçası olarak Sırbistan’la birleştirildi. 

• İkinci Dünya Savaşı’na kadar bu krallığın parçası olan Bosna-

Hersek, 1946’da Yugoslavya’yı meydana getiren altı halk 

cumhuriyetinden biri oldu. 

• 1971’de Yugoslavya Devlet Başkanı Tito, Müslümanlara 

ulus statüsü tanıdı ve Bosna-Hersek’te büyük “M” ile yazılan 

Müslüman kelimesi sadece din değil, bir milliyetin de adı oldu.

• Bosna-Hersek’te 1990 senesi sonlarında yapılan seçimleri 

kazanarak devlet başkanlığına gelen Aliya İzzetbegoviç, Mart 

1992’de bir referandumla bağımsızlığını ilan etti. Bunun üzerine 

Bosna-Hersek Sırplı milislerin yoğun saldırısına maruz kaldı. 

• Bölgeye insanî yardım ulaştırmak için bulunan Birleşmiş Milletler 

askerleri birçok katliama göz yumdu. Bosna-Hersek Başbakanı 

Hakkı Turayliç’in Birleşmiş Milletler’e ait arabadan indirilerek 

Sırplar tarafından öldürülmesi, büyük tepkilere sebep oldu. 
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T
una’nın en büyük kolu Slovenya’dan doğan, Bosna 
Hersek’ten geçen ve Belgrad’da Tuna ile buluşan 950 
km. uzunluğundaki Sava Nehri’dir. Tuna ile Sava ne-
hirlerinin Belgrad’da muhteşem birleşme manzarasını 
seyrettikten sonra Sava Nehri’nin kaynağına yolculuk 
yapmaya kara verdik. 

  Tuna  Nehri’ nin en büyük kolu,  Sava ırmağının kaynağı Bosna-Her-
sek ve Slovenya’ya gitmek için  hazırlık   yapıyoruz. Sava Nehri  Tuna 
Nehri’nin sağ kollarından biridir. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Tuna 
Nehri ile buluşur. Uzunluğu yaklaşık 990 kilometredir. Slovenya, Hırva-
tistan, Bosna-Hersek ve Sırbistan olmak üzere toplam dört ülkenin sınır-
larından geçer ve Belgrad’da Tuna nehri ile buluşur. Devri Alem kamera-
larını Tuna Nehri’nin en büyük kolu Sava Irmağı’nın geçtiği coğrafyaya   
çeviriyoruz.

Bir Kurban Bayramı’nda  evladı fatihan diyarı Bosna-Hersek yolların-
dayız. Bayramın ilk günü Bosna-Hersek’in başşehri Saraybosna’ya uçar-
ken hem bayram hem de Müslüman Boşnak kardeşlerimizle görüşme 
heyecanı vardı. 

Uçağımız İstanbul’dan kalkıp, Trakya bölgesi, Bulgaristan semaları ve 
Sırbistan hava sahasını geçerek ilerlerken aklımıza tarihimiz geliyordu. 
Ecdâdımızın, akıncı beylerinin at sırtında aylarca süren yolculukla geçti-
ği yollardan biz uçakla birkaç saatte geçiyorduk.
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Karlı Bosna Dağları üzerinde bir kartal gibi süzülen uçağımızın pen-
ceresinden dışarıyı gözlerken bir taraftan Bosna tarihini düşünüyoruz.

1992-1995 yılında 250 bin şehidin kanı ile kazanılan Bosna Savaşı’nda 
kahramanlık destanı yazılan İgman Dağları’nın üzerinden geçerek sisli 
bir havada Bosna Havalimanı’na iniyoruz.

İlk kez 6 Haziran 2003 tarihinde gittiğimiz Bosna’da yine araştırma ve bel-
gesel çekimi yapacak, Bosna’daki Osmanlı şehirlerinin en önemlileri olan Sa-
rayova, Travnik ve Mostar şehirlerini yakından görüp tarihe not düşeceğiz.

Bosna-Hersek Haçlı ittifakı, Avrupa Birliği ve Amerikan oyunlarına 
rağmen her geçen gün biraz daha gelişiyor. Sarayova’da 2003’den 2008’e 
çok şey değişmiş. Başkent Sarayova’da binalarda kurşun ve top mermisi 
izleri hala daha bulunsa da Boşnakların mutlu ve geleceğinden emin ol-
duğunu görebiliyoruz.

Bosna’da bayram coşkusunu yaşadık
Kurban Bayramı’na kadar Türkiye’den buraya gelerek Gebzeli hayırse-

verlerin kurbanlarını fakir Boşnaklara ve Bosnalı yetimlere dağıtan ekiple 
birlikte Bosna Savaşı’nda 50 şehidin verildiği Kiyevo köyüne gidiyoruz.

Bayramın ikinci günü köyde şehitler için Kur’an-ı Kerîm hatmi okutu-
lup, anma toplantısı düzenleniyor. 

Boşnaklar ve Bosna bizi hoş karşılıyor
Buraya adım atmanın heyecanıyla Saraybosna’nın cadde ve sokakla-

rından geçiyoruz. Savaş sonrası Bosna yeniden imar edilmiş, ama sava-
şın sert ve soğuk yüzü unutulmuş gibi görünmüyor. Her sokak, acı dolu 
günlerin hatıralarını anlatıyor buraya ziyaretçilerine.

Saraybosna’nın caddelerinden geçip şehir merkezine doğru ilerliyoruz. 
Hüzünlü bir coğrafyanın üzerinden atamadığı hüzünlü bir tablo gibi so-
kaklar. İlerledikçe tarih çıkıyor karşımıza, geçmiş çıkıyor. Sanki her adım 
bir keşif oluyor bizim için. Tarihi köprüler, camiler ve kaleler... Yürüdük-
çe, ihtişamlı bir geçmişin belli belirsiz hale gelen izlerine rastlıyoruz. 

Vişegrad’da Dirina Köprüsü
Bosna şehir merkezinde Başçarşı Bey Camii, Birinci Cihan Harbi’nin 
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çıktığı Taş Köprü ve Bosna Kalesi’ne çıktıktan sonra Aliya İzzetbegoviç’in 
mezarını ziyaret ediyoruz. 

Bosna’ya gelip de Fatih Sultan Mehmet Bosna İlahi Topluluğu’nun 
ilahi ziyafetini dinlemeden Türkiye geri dönmek olur mu? Gebzeli dost-
larımızla birlikte dinlediğimiz 200 kişilik ilahi gurubunun okuduğu ilahi-
ler bizi mest ediyor.

Bosna sürekli gelişiyor. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya savaş 
tarihine geçen Bosna’da yaşanan kahramanlık destanı hiçbir zaman 
unutulmayacak. Sırf Müslüman oldukları için yok edilmek istenen Boş-
nakların direnişi tarih unutmayacak.

Tuna’nın En Büyü Kolu Sava Nehri   
Sava Nehri, Tuna Nehri’nin sağ kollarından biridir. Sırbistan’ın 

başkenti Belgrad’da Tuna Nehri ile buluşur. Uzunluğu yaklaşık 
990 kilometre olup havzası 95.719 km2’dir. Slovenya, Hırvatistan, 
Bosna-Hersek ve Sırbistan olmak üzere toplam dört ülkenin sınır-
larından geçer.

Sava Nehri iki ana akarsuyun birleşmesi ile oluşur. Sava Do-
linka (sol) ve Sava Bohinjka (sağ) Slovenya topraklarında, Lesce 
adında bir kasabada birleşir. Bu noktadan, Sırbistan’ın başkenti 
Belgrad’da Tuna Nehri’ne dökülene dek uzunluğu 945 kilomet-
redir. Bunun 206 kilometresi Sırbistan sınırları içinde kalır. Alpler 
üzerinde ilk doğduğu yer olan Planica denen vadiden, Lesce’ye 
kadar tek başına aktığı da göz önüne alındığında uzunluğu 990 
kilometre olmaktadır.

Tuna üzerinden sularını Karadeniz’e boşaltan bu nehir, Tuna 
Nehri’nin sağ kolları içinde en büyük olanı, tüm kolları içinde ise 
Tisa’dan sonra ikinci büyük olanıdır. Yugoslavya’nın var olduğu 
dönemlerde ülkeden geçen en uzun akarsu olma özelliğini taşıyan 
nehir, 1991 yılındaki dağılmanın ardından bugün toplam 4 ülke-
den geçmektedir.
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Dilimizden Ramazan Yılmaz’ın şiirleri dökülüyor
Saraybosna, Boşnakça ismiyle Sarayova’yı gezdikçe bir burukluk yer-

leşiyor yüreğimize. Her şey bize geçmişi, Osmanlı’yı hatırlatıyor. Osman-
lı sanki buralardan 1878’de gitmemiş, sanki Birinci Dünya Savaşı bu taş 
köprüde işlenen cinayetle başlamamış. 25 bin Boşnak sırf Müslüman 
olduğu için sözde medenî dünyanın gözleri önünde şehit edilmemiş.

Ve şair Ramazan Yılmaz dile geliyor mısralar bir bir dökülüyor dudak-
larımızdan:

Bosna’m, yad elde kalan sancağım;
Yakılan haneleri, yıkılan minareleri, köprüleri...
Mehterle yaptıracağım!

Bosna’m, yaralı obam;
Pınarlarında kızılcık şerbeti, 
Ey nazlı Üsküp, ey şanlı Kosova’m,
Yüreğimde sızlayan lezzeti!
Vuslatın hasretiyle sarhoşum,
Gurbetteki yavru yurdum, Gazi Bosna’m!

Fatih’in fermanı başkent Sarayova’da çınlıyor
Sarayova sokaklarını gezerken bugün Bosna’nın bir köyündeki kilise 

duvarını süsleyen Fatih’in o meşhur fermanını adeta duyar gibi oluyoruz.
Osmanlı’nın en güçlü döneminde yayınladığı gerçek insan hakları be-

yannamesini gelin bir kez daha hatırlayalım. İşte o meşhur ferman:
“Nişânı-ı hümâyun şu ki; Ben ki Sultan Mehmed Hân’ım; üst ve alt 

tabakada bulunan bütün halk tarafından şu şekilde bilinsin ki bu fermanı 
taşıyan Bosna rahiplerine lütufta bulunup şu hususları buyurdum: Söz 
konusu rahiplere ve kiliselerine hiç kimse tarafından engel olunmayıp 
rahatsızlık verilmeyecektir. Bunlardan gerek ihtiyatsızca memleketimde 
duranlara ve gerekse kaçanlara emn ü aman olsun ki memleketimize 
gelip korkusuzca sakin olsunlar ve kiliselerinde yerleşsinler; ne ben ne 
vezirlerim ne de halkım tarafından hiç kimse bunlara herhangi bir şekilde 
karışıp incitmeyecektir. Kendilerine canlarına mallarına kiliselerine ve dı-
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şarıdan memleketimize getirecekleri kimselere yeri ve göğü yaratan Allah 
hakkı için, Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.) hakkı için, yedi 
Mushaf hakkı için, yüz yirmi dört bin peygamber hakkı için ve kuşan-
dığım kılıç için en ağır yemin ile yemin ederim ki yukarda belirtilen hu-
suslara söz konusu rahipler benim hizmetime ve benim emrime itaatkâr 
oldukları sürece hiç kimse tarafından muhâlefet edilmeyecektir. Bu böyle 
bilinsin.”

Yıllar önce Fatih Sultan Mehmet Hân’ın Bosna sokaklarında yankıla-
nan fermanıdır bu. Bosna’nın bambaşka bir çehreye büründüğü zilletten 
kurtulup izzete kavuştuğu anın Bosna caddelerindeki sedasıdır. Bugünse 
Bosna acı ve gözyaşının gölgesinde arıyor bu fermanı; Fatih’i ve onun 
getirdiği barış ve kardeşliği, adalet, huzur ve refahı.

Bugün burada sadece Osmanlı’nın ve İslam medeniyetinin izleri değil; 
250 Boşnak Müslüman’ın Sırplar ve Hırvatlar tarafından vahşice şehit 
edilişinin hüznü de var. 

Saraybosna’da dolaşırken Bosna’nın tarihini araştırıyoruz. Bosna’ya 
düzenlenen ilk Osmanlı akını 1386’da gerçekleşmiş. 1389’da Sırp Kne-
zi Lazar komutasındaki Bosna askerleri Kosova Savaşı’na katılmış. Savaş 
Osmanlı’nın zaferiyle sonuçlanmış. Sırp Knezliği, Osmanlı hakimiyetini 
kabul etmek zorunda kalmış. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethedip 
Bizans İmparatorluğu’na son vermesi Avrupa’yı derinden sarstığında Papa 
İkinci Pi’nin gayret ve çabalarıyla bir haçlı seferinin daha hazırlıklarına baş-
lanmış. Papa’nın çağrısına Sırplardan ve Hırvatlardan oluşan Bosna Krallığı 
ile Hersek Dukalığı’nın tam destek vermesi de ayrıca dikkatimizi çekiyor. 

Balkanlar’da Osmanlı aleyhine gelişen bu durumdan oldukça rahatsız 
olan Fatih Sultan Mehmet, yanı başında büyüyen bu tehlikeyi ortadan 
kaldırmak için harekete geçti ve Balkan fetihlerini tamamlamaya karar 
verdi. Bosna’nın fethi daha sonra yapılacak Venedik Seferleri açısından 
da önemliydi. Çünkü Venedik üzerine yapılacak seferlerde Bosna strate-
jik bir önem arz ediyordu. 

Bogomiller İslamiyet’i kolayca kabul etti
Bosna Osmanlı topraklarına dâhil edildiği zaman burada Ortodoks 

Sırplar, Katolik Hırvatlar ve yine Hıristiyan Mezhebi Bogomill’e mensup 



142

insanlar yaşıyordu. Bogomiller hep farklı bir kimlik taşıdı. Bu mezhep, 
10. yüzyılda kendisine “Bogomil” adı verilen bir rahip tarafından kurul-
muş. Sırbistan’dan İstanbul’a uzanan Ortodoks coğrafyası içinde gelişen 
mezhebin inançları, geleneksel Hıristiyan öğretisinden oldukça farklıydı. 
Bogomiller Hz. İsa’nın çarmıha gerilmediği, bunun bir yanılgı olduğu-
na inanmaktaydılar. Dolayısıyla Bogomiller haça itibar etmiyor, hatta 
yanlış inancın bir ifadesi olduğu için haça tepki duyuyorlardı. Bogomil-
ler, Devlet-i Âli’nin gelişiyle birlikte, gruplar halinde topluca Müslüman 
oldu. Zaten bu mezhep, Hz. İsa’nın Allah’ın kulu olduğuna inanıyor ve 
Peygamberimizi (s.a.v.) de peygamber kabul ediyordu. Osmanlıların din 
hürriyetine önem vermeleri ve asırlarca Katolik kralları ve Macarların 
zulmü, Bogomillerin toplu olarak İslamiyet’i kabul etmesini sağladı. 

1520’de Bosna’da 84 bin Müslüman yaşıyordu
Osmanlı arşivlerini araştırmaya devam ettiğimizde, Bosna’nın Müslü-

man oluşunun devlet baskısı ile değil, gönüllü olarak gerçekleştirdiğini an-
lıyoruz. 1520’deki defterler, Sancak ve Bosna’da toplam 98.095 Hıristiyan 
haneye karşı 84.675 Müslüman hanenin varlığını gösteriyor. Balkan uzma-
nı Noel Malcolm’un vurguladığı gibi, Bosna’ya dışarıdan ciddi bir Müs-
lüman göçü yaşanmadığına göre, bu rakamlar din değiştiren Bosnalıları 
gösteriyor. 1509 yılında Hersek’teki bir Ortodoks rahibin tuttuğu notlarda, 
“çok sayıda Ortodoks’un gönüllü olarak İslam’ı kabul ettiği” belirtiliyor.

Camiler, çeşmeler ve çarşılar şehri Saraybosna
Saraybosna camileri, çarşıları, bedestenleri ve medreseleriyle güzel 

bir Osmanlı şehri kimliğini taşımaya devam ediyor. Üzerine şarkıların 
söylendiği, ağıtların yakıldığı bir şehir burası. Saraybosna, Osmanlıların 
elinde İslam kültürünün ve ticari hayatının merkezi haline geldi. Şehir, 
tarih boyunca pek çok defa yıkım ve kuşatmaya uğradı. Buna rağmen 
devraldığı Osmanlı karakterini bugüne kadar korumayı başardı. 2. Viya-
na Kuşatması sonrası şehir yağmalandı, 1697’de yakıldı; 6000 hane ve 
160 caminin yakıldığını tarih kaydetti. Biz de tarihe kayıt düşerek gezi-
mizi sürdürüyoruz.

1463 yılında Fatih Sultan Mehmet’in emriyle imar edildi bu şehir. Sa-
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raybosna imar edilirken 500 m2 içinde hem cami, hem sinagog hem de 
Ortodoks ve Katoliklere ayrı birer kilise yapıldı.

Şehri dolaşırken Osmanlı’nın, burada oturan insanların yararına 
çarşılar, dükkânlar, mahalleler ve kaleler inşa ettiğini görüyoruz. İşte 
Saraybosna’da Osmanlı’dan günümüze kadar gelebilen eserler; cami ve 
dükkânlarıyla meşhûr Başçarşı, işte estetik görünümleriyle Osmanlı ev-
leri, bir köşede Fatih Sultan Mehmet adına yaptırılan Fatih Camii, diğer 
bir yerde Mimar Sinan’ın talebesi Mimar Hayrettin tarafından yapılan 
Keçi Köprüsü ve stratejik konumuyla Osmanlı Kalesi. Yüksek bir yere 
inşa edilmiş bu kaleye çıktığımızda Saraybosna bütün görkemiyle karşı-
mızda duruyor. 

Boşnaklar nasıl Müslüman oldu?
15. yüzyılın sonlarında Macar zulmünden bıkan Bos-

na halkı Osmanlı akıncılarını umutla beklemeye başladı. 
İstanbul’un fethinden sonra 1463 yılında Fatih Sultan Meh-
met komutasındaki Osmanlı ordusu Bosna Krallığı üzerine 
yürüdü. Bosna Kralı, Osmanlıları önce Yaytse Kalesi’nde 
karşıladı. Ama burada tutunamayıp Klyuç Kalesi’ne çekildi. 
Kalelerin bir bir elden çıktığını gören Bosna Kralı sonunda 
teslim oldu. Böylece Bosna, Fatih Sultan Mehmet’in ger-
çekleştirdiği fetihlerle bir Türk yurdu haline geldi. Bosnalı-
lar bekledikleri kurtuluşa ulaşmıştı. Yıllarca Macar, Sırp ve 
Hırvatların yaptığı baskı ve zulüm sona ermişti. Osmanlılar 
Bosna’da gönülleri fethetti. Bosna halkına İslam’ın aydınlı-
ğını getirdi. Bu fetihle Bosnalılar Müslüman oldu. Bölgede 
yaşayan Sırp ve Hırvat Hıristiyanlara dokunulmadı. Onlar 
da din ve inançlarında özgür olarak burada yaşamaya de-
vam etti. Bu gün burada yaşayan halk Osmanlıdan övgüyle 
bahsediyor ve o ihtişamlı günleri hala arıyor.
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Gazi Hüsrev Bey Külliyesi ve Başçarşı dile geliyor
Bosna valisi Gazi Hüsrev Bey, Saraybosna’da kendi adıyla anılan gör-

kemli bir cami, medrese, kütüphane, hamam, iki han ve bir büyük çarşı-
dan oluşan bir külliye yaptırmıştı.

Başçarşıyı dolaşıyoruz. Saraybosna demek Başçarşı demek. Şehrin kalbi 
adeta burada atıyor. Her zamanki gibi kalabalık. Nasıl Saraybosna Os-
manlı kültürünün tüm özelliklerini yansıtıyorsa, Saraybosna’ya bu kimliği 
veren de Başçarşı’dır.

Önce Saraybosna’nın en anlamlı ve zarif sembollerinden birine selam 
veriyoruz; suları yaz kış serin akan bu Osmanlı çeşmesine. Başçarşı’nın 
girişindeki meydanın tam ortasını süsleyen bu zarif çeşme estetiğin ve ince 
bir sanat zevkinin ürünü olarak serin sularını yüzyıllarca akıttı ve akıtmaya 
da devam ediyor. Yıkıntıların ve acıların tümüyle şehri kuşattığı günlerde 
bile bir umut çeşmesi oldu, suyunu eksik etmedi. Etrafına konup kalkan 
güvercinler, geleceğe doğru kanat çırpmaktan hiç vazgeçmedi. Çeşme, bize 
hep Osmanlı su medeniyetini anlattı durdu. 

Çarşıyı dolaşırken külliyeye varıyoruz. Burası Bosna Beylerbeyi Hüs-
rev Bey adına yapılan bir kompleks. İçeri giriyoruz. Çarşıda dükkanı olan 
esnaflar ezan okununca hemen Hüsrev Bey Camii’ne koşuyor. İnsanların 
günlük telaşını bırakıp huzur duyacağı bir köşe burası. Cami avlusuna 
girince bir gençle karşılaşıyoruz. Bize ezan okuyor, duygulanıyoruz. De-
mek buradaki insanlar her şeye rağmen değerlerini kaybetmemişler, on-
ları yaşatmak için ellerinden geleni yapıyorlar. 

Gazi Hüsrev Bey’in Bosna’ya Beylerbeyi olarak atanması, Saraybosna 
için bir dönüm noktası olmuş. Şehrin her tarafı tarihî eserlerle süslenmiş. 
Gazi Hüsrev Bey, adıyla anılacak olan cami, medrese, kervansaray, be-
desten ve hamamdan oluşan bu külliyeyi yaptırmış. Hepsinden önemlisi 
meslek gruplarına göre planlanmış çarşı ve kültür eserlerini yaptırarak 
bugünkü Saraybosna’nın temellerini atmıştır. 

Yeşil sancaklı Bosna camileri
Bosna’daki camileri yakından inceliyoruz. Hepsi genellikle 15. yüzyıl 

Osmanlı camilerinin mimari özelliklerini taşıyor. Genellikle tek kubbeli 
ve minareleri oldukça uzun. Bunun sebebinin namaz kılmak isteyenlerin 
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uzaktan minareyi görülmelerini sağlamak olduğunu söylüyorlar. 
Hüsrev Bey Camii, Saray Bosna’nın en önemli camilerinden birisi. 

Çarşının merkezinde bulunuyor. Şehrin nabzı burada atıyor. Cami ha-
yatın içinde adeta. 

Hüsrev Bey Camii Saray Bosna’nın en büyük camisi aynı zamanda. 
Osmanlı mimarisinin göz kamaştıran bu sanat abidesi şehrin kimliğini 
ortaya koyuyor. Tarih boyunca Saraybosna’yla aynı kaderi paylaşmış bu 
cami yıkımlar, savaşlar görmüş; sevinçlere şahitlik etmiş.

Sırp İşgali sırasında ağır hasar gören cami onarılmış ve Bugün ibadet 
etmek isteyenlere kapılarını açmış.

Caminin ahşaptan yapılan şadırvanını görüyoruz. Estetik bir görü-
nüme sahip. Kıble tarafına yöneldiğimizde ise Hüsrev Bey’in türbesiyle 
karşılaşıyor, Fatiha okuyoruz.

Caminin hemen yanı başında 17. yüzyıldan kalma saat kulesi dikkati-
mizi çekiyor. Bu kule, Osmanlı döneminde Bosna Hersek’te yapılan 20 
saat kulesinden biri ve 28 metrelik uzunluğuyla en yüksek saat kulesi 
olma özelliğini taşıyor.

Minareyle birlikte göğe yükselen bu saat kulesine baktığımızda kültü-
rümüzdeki hayat, zaman ve mekan ilişkisinin önemini görüyoruz.

Bosnalı gençler Türkçe konuşuyor
Cami avlusunda bir grup gençle karşılaşıyoruz. Gençler bizimle Türk-

çe konuşmaya başlıyorlar. Bizi güler yüzle karşılayan Boşnak gençler 
Türkiye’de okumuşlar, eğitimlerini orada tamamlayıp Bosna’ya tekrar 
dönmüşler.

Hüsrev Bey Camii’nin minaresinden öğle ezanı okunuyor. Ezan Başçarşı’nın 
her tarafından duyuluyor. Manevi bir atmosfer adeta şehri kuşatıyor.

Saraybosna’daki kültürel unsurlara baktığımızda geleneklerin ve dini 
hayatın, Osmanlı döneminin izlerini taşıdığını görüyoruz. Camiye girdi-
ğimizde farklı bir hatim usulüyle karşılaşıyoruz. Bu hatim şekli 1541’den 
bu yana hiç değiştirilmeden ve aksatılmadan günümüze kadar gelmiş. 

Saraybosna’da her köşede Osmanlı eserlerine rastlıyoruz. Eserlerin 
hala ayakta olması bizi sevindiriyor. İşte külliyenin medresesi… Burası 
1573’te yapılan ve Bosna’nın en önemli eserlerinden biri. Bir zamanların 
fıkıh, felsefe ve hadis derslerinin okutulduğu eğitim kurumu. 
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Bosna Kalesi ve bedesten
Gazi Hüsrev Bey Külliyesi’nin kesme taştan yapılmış bedestenini ge-

ziyoruz. Burası 48 bölme ve 27 dükkandan oluşuyor. Dar ve uzun ya-
pıya sıralanmış sağlı sollu küçük dükkanlar müşterilerini bekliyor. Gazi 
Hüsrev Bey adına yapılan çarşının üst tarafına çıktığımızda meşhur Bey 
Çeşmesi ile karşılaşıyoruz. Dört kurnalı çeşme gece gündüz suyunu cö-
mertçe sunuyor misafirlerine. 

Kaleye çıkıyoruz; Saraybosna Kalesi’ne. Şehrin 17. yüzyılın sonuna 
kadar ayakta kalabilen kalesi, sinesinde küçük bir yapıyı ve Ebu’l-Feth 
Mehmed Han Camii’ni barındırıyor. Kale, 1777 yılında Mimar Hasan 
Ağa tarafından tamir ettirilmiş. Saraybosna’nın baş döndürücü güzelli-
ğini izliyoruz kaleden. 

Aşağı inerken savaşın dehşetini daha iyi anlıyoruz. Müslüman Boşnak-
lar, Avrupa’nın gözü önünde tam 250 bin evladını savaşta şehit verdi. Bu-
radaki parklar şehitlik olmuş, hüzünlü bir hatırayı haykırıyor her anında. 
Bosnalı şehitler, Osmanlılara ait kabristanda yan yana yatıyorlar. Şehir 
adeta bir şehitliğe dönüşmüş; evlerin bahçeleri, parklar şehitlik olmuş. 

Bosna’da Osmanlı camilerini ziyaret ediyoruz
Bosna’nın bir başka zarif eseri Ferhadiye Camii’ne gidiyoruz. Her sokağın 

bir minareye açıldığı Saray Bosna’da bu caminin başka bir güzelliği var.
Caminin tarihini araştırıyoruz. 16. yüzyılda Ferhat Paşa adına yaptırı-

lan bu cami 18. yüzyılda iyi bir restorasyon geçirmiş.
Şehrin ortasından geçen Miloçka Irmağı’nın etrafında da camiler bı-

rakmış Osmanlı. Bunlardan önemlilerinden birisi Eski Camii; diğer adıy-
la Hünkar Camii. İshak Beyoğlu Gazi İsa Bey tarafından 1458 yılında 
yaptırılmış. 1463’te şehri ziyarete gelen Fatih Sultan Mehmet’in takdirine 
mazhar olduğundan, adı “Hünkar Camii” olarak değiştirilmiş. 1560’da 
çete baskını sonucu tamamen yanan cami 1565’te yeniden yapılmış. 
Caminin haziresinde Yeniçeri Ağası Bosnalı Abdullah Ağa ve Vali Mu-
harrem Paşa’nın mezarları bulunuyor. Türbeyi ziyaret ettikten sonra bir 
başka camiye doğru yola koyuluyoruz: Yanya Paşa Camii. 

Yanya Paşa Camii, Sultan İkinci Bayezid’in damadı Yanya Paşa ta-
rafından 1844 yılında yaptırılmış. Bugün ilk binası zamanla yenilenmiş. 
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Kiremitle örtülü yapının iç tavan ahşap işçiliğini gördüğümüzde sanat 
eserinin zarafeti karşısında büyüleniyoruz. 

Asırlar boyu süren Osmanlı medeniyetinin cami, külliye, çarşı ve be-
desten gibi eserlerinden başka daha dün yapılmış gibi hizmet vermeye 
devam eden köprüler de görüyoruz. 1550 yılında yapılan meşhur Keçi 
Köprüsü bu bölgenin en meşhur köprülerinden birisi.

Bosna 140 yıldır Osmanlı’ya hasret
Bundan tam 140 yıl önce Osmanlı’dan ayrıldı bu Rumeli toprağı. Ama 

Saraybosna, camileri, çarşıları, medreseleri, kabristanları ve yerleşim 
alanlarıyla özgün bir şehir anlayışını savaşlara ve yıkımlara Bugüne ka-
dar taşıyabilmiş. Üzerine şarkıların söylendiği bir yerleşim yerinden çok, 
ağıtların yakıldığı bir şehir burası. 

Bir de Evliya Çelebi’den dinlemek lazım Saraybosna’yı. Seyahatname’de 
Bosna ile ilgili şu bilgilere rastlıyoruz: “Dünyada Saray isimli bir çok 
şehir bulunmakta: Anadolu’da Aksaray, Dağıstan’da Kale Saray, 
Rumeli’de Vize Saray; ama hiçbiri Bosna’daki Saraybosna’ya benzemez. 
Osmanlılar buraya ilk geldiklerinde Bosna adında çok küçük bir yerleşim 
yeri bulunuyordu. Bir kale ve surlar inşa edildi. Ve Saraybosna şehrini 
yeniden kurdular.”

Bosna suyunun kaynağındayız
Tam 99 kaynaktan beslenen Vrelo Bosna, yani Bosna suyunun kay-

nağına varıyoruz. Burası bir piknik alanına dönüştürülmüş. İnsanlar 
buraya gelip nezih bir mekanda ailesiyle birlikte vakit geçiriyor. Bosna 
Nehri’nin kaynağının bulunduğu bu mekan, Saraybosna’ya 20 km mesa-
fede yer alıyor. Buz gibi sular, kuşlar, alabalık, ördekler ve şirin köprüler 
hepsi bir arada. Vrelo Bosna piknik alanı ayrı bir dünya. Bosna’ya her 
gelen mutlaka buraya gelmeli burayı görmeli ve havasını teneffüs etmeli. 

Bosna Savaşı’nın kaderini değiştiren Tünel Ev’deyiz
Bosna’nın başkenti Saraybosna’yı gezmeye ve tanımaya devam ediyo-

ruz. Şimdi Bosna Savaşı’nda önemli bir yere sahip İğman Dağları’nın 
eteğindeki tünelin bulunduğu yere gidiyoruz. Tünel, savaş yıllarında 
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saklanmak, erzak ve cephane taşımak amacıyla Bosnalı Müslümanlar 
tarafından açılmış. 

1992 yılında Bosna Hersek’te Müslüman Boşnaklar gafil avlanarak ül-
kenin hemen her yerinde Sırplar tarafından kıskıvrak kuşatıldı. Ve bütün 
dünyanın gözü önünde pek çok can ve mal kaybına uğradı. Saraybosna’yı 
çevreleyen Iğman Dağları’na yerleşen ve şehrin iki giriş çıkışını tutan Sırp 
orduları bölgede kuş uçurtmuyordu. Şehrin iki yakası arası arasındaki ir-
tibat kesildi. Boşnak Müslümanlar birbirlerine giderken keskin nişancılar 
tarafından uzaktan vuruldu. Tam 800 şehit verildi. Açlık ve ilaç ihtiyacı 
had safhaya ulaşmıştı. Kahraman bir Müslüman subay buna bir çözüm 
buldu ve adamlarıyla üstünlük sağladığı İgman Dağları’nın bir bölgesin-
den şehirle bağlantıyı sağlayan bir koridor açmaya muvaffak oldu. Daha 
sonra mühendisler burayı genişleterek bir tünel haline getirdiler. Böylece 
şehrin iki bölgesi yer altından bir tünelle birleştirildi ve yardımlar akmaya 
başladı. 150 kişinin geceli gündüzlü çalışması sonucu açılan bu tünel 
Saraybosna için nefes borusu olmuştu adeta.

Tünelde yazılan bir tarih
Tünelin başladığı ev, bugün küçük bir müzeye dönüştürülmüş. Dış 

duvarlarının Sırp mermileriyle delik deşik olduğunu görüyoruz. Evin 
bodrum katında savaş günlerinde kullanılan silahlar, elbiseler, bombalar 
ve diğer araçlar sergileniyor. Yüksekliği 150 cm, genişliği 100 cm olan 
bu yeraltı geçidinin uzunluğu ise 800 metre. Eşya nakli kolay olsun diye 
tabana ray döşenmiş. Çökmesin diye, yan taraflar ve tavan kalaslarla 
desteklenmiş. Her şeyi hayret içinde izliyoruz. 

Anlatılanlara göre tünelden günde ortalama 4000 insan geçiş yapıyor, 
bir gecede ortalama 20 ton malzeme ulaşımı sağlanıyordu. Saraybosna 
savaş tüneli, şehir halkı için değeri ölçülemez önemli bir rol oynamış. 

Travnik’te stadyum şehitlik olmuş
Başkent Saraybosna’dan ayrılıp Travnik şehrine doğru yol alıyoruz. 
Yolda giderken nehirlerin şırıltıları, zarif köprüler selam veriyor bize. 

Yol üstünde şehitlikler görüyoruz. Fatihalar okuyarak geçiyoruz yollar-
dan ve yeşillikler içinde yolumuza devam ediyoruz.
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Gebzeli Çoban Mustafa Paşa’nın doğum yeri burası. Şehre girmeden 
bir şehitlikle daha karşılaşıyoruz. Ama burası stadyum. Savaş yıllarında, 
Sırpların yoğun ateşi altında kalan Bosnalı Müslümanlar, ileriye gideme-
miş ve cenazelerini olduğu yere defnetmişler, yani stadyuma. Şimdi koca 
bir stadyum şehitliğe dönüştürülmüş. 

Yol boyunca gördüğümüz binaların önleri, bahçe ve balkonları çiçek-
lerle dolu. Geçtiğimiz köylerde Osmanlı mimarisi tarzı kubbeleriyle ca-
miler ve yükselen şirin beyaz minareler karşılıyor bizi.

ahmetli Köyü’nde yaşanan Sırp vahşeti 
Bir insanlık dramının yaşandığı Ahmetli Köyü’ndeyiz. Saraybosna-

Travnik yolu üzerinde yer alan Ahmetli Köyü 1992-95’teki savaş yılların-
da katliama maruz kalmış. Sırplar köyü bir gece vakti basarak 150 kişiyi 
katletmiş, köyü yakıp yıkmış. 

Ateşe verilen ve kundaklanan cami savaştan sonra yeniden inşa edil-
miş. Caminin bahçesinde Ahmetli Köyü sakinleriyle görüşüyoruz. Yarım 
yamalak Türkçeleriyle bize Sırpların köyde yaptıkları insanlık vahşetini 
anlatıyorlar. 

Sırplar cami imamını çivileyerek asmışlar. Ardından köy halkını camiye 
doldurup camiyi yakmışlar. Sırp canileri tarafından şehit edilen Ahmetli 
Köyü halkı için yapılan anıtı ziyaret ediyoruz. Tüylerimiz diken diken 
oluyor. Bu nasıl bir vahşet, nasıl bir katliam diye düşünüyoruz. 

Nihayet Travnik’teyiz 
Şehrin içine girerken cami ve minareler bize eşlik ediyor. Saraybosna 

ile Travnik şehri arasındaki mesafe yaklaşık 200 kilometre. Bir zamanlar 
sancak merkezi olan bu güzel şehir 150 yıl sonra bile Osmanlı kimliğiyle 
capcanlı karşımızda duruyor. Kaledeki kule ve camisiz kalmış tek minare 
geçmişin nazlı yadigarı. Bugün 20 bin nüfusu barındıran Travnik, tam 
bir Osmanlı şehri. Avrupa’nın göbeğinde yer alan bu Osmanlı şehrinde 
minareler yükseliyor.

Bir çanağı andıran, Bosna nehrinin kolu Laşva çayı Travnik’i ikiye bö-
lüyor. Evliya Çelebi, şehrin ufak bir kalesi, varoşunda 2 bin kâgir evi, 17 
cami ve mescidi, mektepleri, han ve hamamı olduğunu bildiriyor. Bun-



150

lardan Yeni Camii, Hacı Ali Camii, Perişan Mustafa Paşa’nın türbesi, 
Muhsinzâde Abdullah ve Hafız Celaleddin Paşa’ların türbeleri günümü-
ze ulaşabilmiş.

Travnik’te adım başı bir camiyle karşılaşıyoruz. Minarelerden ikindi 
ezanı okunuyor. Bir camiye giriyoruz. Burası Merkez Camii. Çok sayıda 
insanın toplandığını görünce meraklanıyoruz. İçeri girince anlıyoruz ki 
burada bir hatim merasimi var. Bosna-Hersek bölgesindeki Kuran kurs-
larından mezun olan hafız kız ve erkek öğrenciler için hatim merasimi 
yapılıyor. Bölge Baş Müftüsünün katıldığı ve çok sayıda hafızın icâzet 
alacağı törenleri görüntülüyoruz. 

Hafızlık ve icâzet törenlerinin yapıldığı caminin adı Süleymaniye. 1560 
yıllarında mimar İbrahim Paşa tarafından yapılmış. 

Caminin girişini 20 metre yüksekliğe sahip saat kulesi süslüyor. Sü-
leyman Paşa Camii’ndeki hafızlık ve icâzet merasimini takip eden çok 
sayıda Boşnak’la sohbet ediyoruz.

Vezirler Şehri Travnik’i gezmeye devam ediyoruz
Travnik’e yukarılardan bakmak için şehre hâkim bir tepede kurulmuş 

kaleye çıkıyoruz. Oldukça dik bir asfalt yoldan kaleye tırmanıyoruz. Trav-
nik, yeşillikler yurdu bir şehir. Yeşillikler arasında bir saltanat sürüyor. 
Burada insanlar güler yüzlü.

Bir zamanlar Osmanlının sancak merkezi olan Travnik Kalesi’ne çıkı-
yoruz. Terk edilmişliğe rağmen dimdik ayakta duran kale duvarı üzerin-
deki cami bizi karşılıyor. Cami demeye bir şahit ister; yıkılmış, virane bir 
halde. Buna rağmen Osmanlı mimarisinin ihtişamını yansıtıyor. Travnik 
Kalesi’nin 11. yüzyıldan kalma olduğunu öğreniyoruz. Osmanlı yıkılmış 
kaleyi onarmış ve bazı eklemeler yapmış. Kale’nin zirvesindeyken öğle 
ezanı okunuyor. Ellerimizi açarak şehitler için dualar ediyoruz. Kaleden 
şehrin her tarafını görmek mümkün. Camiler, minareler, saat kulesi ve 
tarihî evleriyle tam bir kültür ve tarih şehrini izliyoruz.

Kaleden sonra bir mesire yerine uğruyoruz. Buraya Mavi Su diyorlar. 
Yüksek dağların eteğinden kaynayarak coşku ile akan Mavi Su nehrinin 
kaynağı burası. 

Suyun kaynağına kurulan alabalık tesisleri, göletlerde yüzen ördekler 
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çocukların da büyüklerin de dikkatini çekiyor. Öğrenciler bu güzel ve asude 
yerleri gezmenin sevincini yaşıyor. Mavi Su’yun kenarındaki kafeteryalar-
dan birinde mola veriyoruz. Burada içinde ay yıldız arması olan kulpsuz 
fincandan Bosna kahvesi içiyoruz. Lokumla birlikte içtiğimiz kahve ve ar-
dından yediğimiz kaymaklı baklavanın tadına doyum olmuyor. 

Travnik’te ezan sesleri 
İkindi ezanı okunuyor. Travnik’te ezan her taraftan duyuluyor. Vakit 

namazlarında bile camiler dolup taşıyor. Burada kadın-erkek herkes 

namazı camide cemaatle kılmaya çalışıyor. Özellikle kadınlara her va-

kit camiye gelip gelmediklerini soruyoruz. Aldığımız cevap: “Her vakit” 

oluyor. Buradaki insanların misafirperverliği, sıcakkanlılığı yüzlerinden 

okunuyor. 

Mostar’a gidiyoruz 
Yol boyunca nehirler ve köyler bize eşlik ediyor. Saraybosna-Mostar 

arası yaklaşık 300 kilometre. 
Mostar’a 30 kilometre kala tarihî bir köye uğruyoruz. Buraya “Türk 

köyü” anlamına gelen “Poçitel” diyorlar. 1471 yılında Osmanlı toprak-
larına katılan Poçitel evleri, kalesi, saat kulesi ve camileriyle tam bir Os-
manlı köyü. Buranın stratejik konumu da ayrı bir önem taşıyor. Bu se-
beple tarih boyunca önemli bir  merkez olmuş. Savaş yıllarında Hırvatlar 
tarafından yıkılan cami restore ediliyor. Anadolu köylerini andıran Po-
çitel, UNESCO tarafından dünya kültür mirası listesine alınmış. Tarihî 
evler, camiler ve kale restore ediliyor. 

Köyün yaslandığı tepe üzerine kale yükseliyor. Çevreyi daha iyi göre-
bilmek için tepeye tırmanıyoruz. Merdivenleri dolana dolana kalenin en 
yüksek zirvesine çıkmayı başarıyoruz. İşte bütün köy gözlerimizin önün-
de. Tarihî yapılar, Neretva Nehri, ovalar, bağlar, bahçeler… Bu yüksek 
kalede, Bosna Savaşı’nda şehit olanlar için kuran okuyor ve fatihalar 

yolluyoruz. Ruhları şad olsun.

Tarihî Osmanlı köyünü arkada bırakıp Mostar’a doğru yolumuza de-

vam ediyoruz. Yol boyunca şehitliklerle karşılaşıyoruz.
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Blagay Tekkesi’nde Osmanlı’yı görür ve yaşarsınız
Bir başka Osmanlı yurdu Mostar yolu üzerinde karşımıza çıkıyor. 

Burası bir Tekke; Blagay Tekkesi. Evliya Çelebi “Bolagay” olarak kay-
da geçmiştir. Ancak günümüzde “Blagay” olarak telaffuz edilmektedir. 
Neretva Nehri’ne paralel olarak güneye doğru giderken ana yoldan sola 
dönen dar yol bizi Blagay kasabasına götürüyor. Blagay kasabasında-
ki bu tekke, eski bir Halvetî dergâhı. Sarp kayalar, kayaların altından 
çıkıp gürül gürül akan sular ve asude bir tekke. Buraya gelip bu gü-
zellikleri yerinde yaşamak gerek. Osmanlı fethedeceği yerlere önceden 
iyi eğitim görmüş sevgi dolu Alperenleri göndermiş. Buralarda tekkeler 
kurmuşlar. Gittikleri yerlere sevgiyi ve İslamiyet’i götürmüşler. Böylece 
bölge insanları kendi istekleriyle Müslüman olmuş. Osmanlı ordusu 
Saraybosna’ya geldiğinde buradaki halk onları çiçeklerle karşılamış. 
Çünkü maddi fetihten önce manevi fetih gerçekleşmiş ve Alperenler 
halkın gönlünü fethetmişlerdi. İşte bu Alperenler tekkesi o günlerin ha-
tırasına günümüze kadar gelebilmiş. 

Balkanları Türk-İslam yurdu yapan alperenler
Mostar yakınlarındaki Blagay Sarı Saltuk Tekkesi’nin muhteşem man-

zarası ve tekkenin yanındaki yüksek kayaların altından doğan nehir ger-
çekten görülmeye değer.

Balkanları Türk-İslam yurdu haline getiren Alperenlerin yaptığı hiz-
metler Bugün bile araştırma konusu. Sarı Saltuk adı ile tarihimize geçen 
Alperenlerin Bugün Rumeli bölgesinde 7 yerde türbesi bulunuyor. Bu 
türbelerden birisi de Blagay Tekkesi. 

Araştırmacılar bu mağaranın içinde, kayıkla 20 metre kadar ilerleyebil-
miş. Daha ötesi yok. Suyun nereden geldiğiyse belli değil. 

Sarı Saltuk Türbe ve Tekkesi’nin sadece Müslümanlar tarafından 
değil birçok milletten insanlarca, hatta devlet yöneticileri tarafından 
ziyaret edildiğini öğreniyoruz. Rehberimiz tekkenin 9. Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel tarafından da ziyaret edildiğini söylüyor. İngiltere 
Veliaht Prensi Prens Charles tarafından da ziyaret edilmiş. Prens Char-
les tekkeye hayran kalmış ve tekkenin mistik havası karşısında adeta 
büyülenmiş.
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Blagay Tekkesi’ne giriyoruz
Kayalardan oluşan dağ, âdeta tekkenin üzerine eğilmiş de sanki onu 

korumak istiyormuş gibi duruyor. İlk bakışta insan ürperiyor. Bu kayalar 
acaba tekkenin üstüne düşmüyor mu diye insanın içinden geçirmemesi 
mümkün değil. Görüştüğümüz bazı insanlar, zaman, zaman ufak parça-
ların düştüğünü ve bu yüzden tekkenin tamir gördüğünü anlatıyor. Nite-
kim 1851 yılında tekke, Ömer Paşa tarafından tamir ettirilmiş. 1851’deki 
tamirden otuz sene sonra yamaçlardan düşen bir kaya parçası tekke kıs-
mını tahrip etmiş. Muhtelif zamanlarda bu ve benzeri kaya düşmelerin-
den sonra tekke tamir edilerek kullanılmaya devam etmiş. Daha sonra 
1949’da düşen kaya türbeyi ve 1951’de düşen kaya parçası da zâviyeyi 
tahrip etmiş. Günümüzde zâviye kısmı yok. Türbe ile tekkenin misafir-
hanesi ziyaret ediliyor. 1952 yılında esaslı bir tamir yapılmış. Bugün gö-
rünen eser tamirden sonraki hali. Tekke arazi yapısından dolayı bir bod-
rum, kâgir bir zemin katı ile birinci kattan oluşuyor ve her katta dört oda, 
bir hela ve bir hamam bulunuyor. Zemin katında, yazılı-sesli yayınlar ve 
hediyelik eşyalar satılıyor. Tekke’nin ikinci katındaki balkondan Blagay 
Nehri’nin muhteşem manzarasını seyrediyoruz.

Blagay Nehri’nin kaynağından kana kana su içip ayrılıyoruz. Mostar 
bizi bekliyor. Mostar şehrine, bir başka Osmanlı yadigârına ulaşmanın 
heyecanını yaşıyoruz. 

Mostar’ın tarihini inceliyoruz
Mostar, 15. yüzyılın ilk yarısında kurulmuş. 1483 yılında Osmanlıla-

rın fethinden sonra gelişmeye başlamış. Şehrin adının nereden geldiğini 
sorduğumuzda anlatıyorlar bize: “Şehir, tahta bir köprü çevresinde yer 
aldığı için buraya sadece Most (köprü), Mostici (Mostah) veya çoğul 
olarak ‘Köprücüler’ anlamında Mostari deniliyordu.” Hersek Türk San-
cak Beyliği’ne 1522’den itibaren merkez olan Mostar’a Mimar Sinan’ın 
kalfası, Kanunî’nin emriyle bir köprü yaptı.

Rivayet edilir ki Mostar fethedildiğinde burada yaşayan halk İstan-
bul’daki hükümetten sağlam, dayanıklı ve kalıcı bir köprü yapılmasını 
ister. Kanunî baş mimarı Sinan’ı huzuruna çağırarak şöyle der: “Ey koca 
mimar! Batı’da gittiğimiz en uç ilimiz Mostar’da öyle bir köprü yaptı-
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rasın ki, Bugüne kadar eşi benzeri görülmeye; bakanın gözünü gönlünü 
fethede; Türk’ün adını hatırlata, yaşata!”

İşte seyri doyumsuz, yıllarca şiirlere, bestelere kaynak olan bu köprü, 
Sinan’ın kalfası, bir Bosna çocuğu olan Hayrettin Ağa tarafından yapılmış.

Neretva Nehri üzerine inşa edilen tarihi köprü adeta şehrin simgesi ve 
sembolü haline gelmiş. Köprü, Hırvat güllesiyle 9 Kasım 1993 tarihinde 
parçalanıp sulara gömülüne kadar 427 yıl aralıksız hizmet vermiş.

Zigetvar’da Bir Derviş: ali Dede Bosnavî
Halvetiyye şeyhlerinden olan Ali Dede Bosnavî, Bosna’nın 

Mostar kasabasında doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. 
1598 (H. 1007) yılında Zigetvar Kalesi yakınlarında vefat etti.

Ali Dede Bosnavî 1566’da Zigetvar seferine katıldı. Bu sefer 
Kânûnî’nin son seferi olmuştu. Padişah çok hasta idi ve kale-
nin günler süren kuşatılmasına rağmen düşürülememesine çok 
üzülüyordu. Nitekim vefatından bir gün önce Sokullu Meh-
med Paşa’ya gönderdiği hatt-ı hümâyûnda:

“Şu ocağı yanası dahi alınmaz mı?” demişti. Ertesi gün Ali 
Dede Bosnavî’nin, askeri dualarla teşyî edip cesaretlendirmesi 
ile kale zabtedildi. Bu sırada Kânûnî de vefat etmişti.

Zigetvar Kalesi civarında Kânûnî Sultan Süleyman için bir 
makam inşa edildi ve Ali Dede Bosnavî de türbedarlığına geti-
rildi. Türbenin yanına bir de zaviye yaptıran Ali Dede, böylece 
Osmanlı Devleti’nin bu serhat boyunda İslam’ı yaymaya, dinin 
emir ve yasaklarını öğretmeye başladı. Ali Dede bundan sonra 
“Türbe Şeyhi” ünvanıyla tanındı.

Ali Dede 1597 senesinde Varat seferine de iştirak etti. Sefer 
dönüşü 1598’de (H.1007) Zigetvar Kalesi yakınlarında ikindi 
namazını eda ederlerken dördüncü rekatta Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Zigetvar’daki makamına defnedildi.
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Neretva Nehri masmavi rengi ve derin sularıyla şehri tam ortadan ikiye 
bölüyor. Nehrin her iki yakasında cami ve göğe yükselen minareleri gö-
rüyoruz. Filmlerde ve kartpostallarda gördüğünüz o tarihi köprü şimdi 
yok. Bosna Savaşı’nda Hırvatlar tarafından yıkılan köprü aslına uygun 
olarak bir Türk firması tarafından yeniden inşa ediliyor.

Osmanlı döneminde Bosna eyaletine bağlı olan Mostar, 1878’de Avus-
turya-Macaristan kuvvetleri tarafından işgal edildi. 1818’de de Sırp Hır-
vat-Sloven krallığına katıldı. 

Hilale benzeyen ünlü taş köprüsü ile adını dünya kültür tarihine yazdı-
ran, “Köprü” anlamına gelen Mostar şehrini tanımaya devam ediyoruz. 

Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sindeki Mostar
1664 yılında Mostar’ı ziyaret eden Evliya Çelebi, burada 48 adet cami-

nin var olduğunu belirtirse de bu sayı, daha sonraları artmış.

Karagöz Mehmet Bey Camii, 1557 tarihli Zaim Mehmet Bey Camii, 

Koski Mehmet Paşa Camii şehirde bulunan önemli Osmanlı dönemi 

eserlerinden bir kaçı. Osmanlı, Mostar’a camilerin yanı sıra medreseler, 

köprüler, türbeler, han ve hamamlar inşa etmiş ve şehrin gelişmesine kat-

kıda bulunmuş. 

Uzun yıllardır görmediğimiz sevgiliye kavuşmanın heyecanıyla kucak-

laşıyoruz Mostar’la. Arnavut kaldırımıyla döşeli eski Mostar sokaklarına 

giriyoruz. İnişli çıkışlı, engebeli ve daracık sokaklar; dere üzerindeki ke-

merli taş köprü, çevresindeki camiler, minarelerle işte Mostar karşımızda 

duruyor. 

Hırvatlar tarafından yerle bir edilen ve binlerce insana mezar olan ta-

rihi Mostar sokaklarında gezerken dünden Bugüne Mostar’da çok şeyin 

değiştiğini görüyoruz.

Osmanlı, Mostar’ı idarî ve askerî bir üs olarak kullanmış. Bundan 

dolayı Mostar kısa zamanda gelişme göstermiş. Şehir ticaret, sanat ve 

kültür merkezi haline gelmiş. 1630’larda kasabanın 24 mahallesi ve 22 

camisinin olduğu rivayet ediliyor.

Bugün Hıristiyanlarca ziyaret edilen şehrin tarihî kilise ve katedralleri bile 

Osmanlı’nın yardımıyla inşa edilmiş. 
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Bosna Savaşı’nda şehit düşen on binlerce Boşnak Müslüman için, şe-

hir merkezindeki parkta bir anıt mezar var. Bu anıt mezarı ziyaret ederek 

gezimizi sürdürüyoruz. 

Mostar şehrinin sokaklarında dolaşırken savaş yıllarının tüm izlerini 

yaşamak ve görmek mümkün. Mostar, Bosna Savaşı’nda gerçekten çok 

korkunç bombardımana tabii tutulmuş. Geçen 8 yıla rağmen savaşın iz-

leri Mostar’ın her yerinde kendini gösteriyor. 

Şimdi şehir şehitliğindeyiz. Burası da bir parkmış daha önce, sonradan 

şehitliğe dönüşmüş. Şehitlere, şehitlerimize Fatiha’lar okuyarak gönlü-

müz mahzun bir şekilde yollara düşüyoruz. 

Bosna’ya veda ederken
Bugün Mostar’dan güneye geçtiğimizde bilhassa Katolik Hıristiyan-

ların fanatizmi ile karşılaşıyoruz. Stolac yakınlarında yol üzerinde her 
vesile ile Hıristiyanlığı ifade eden bir haç işaretine, bir Hıristiyan sem-
bolüne rastlamak mümkün. Ayrıca federasyon içinde yasak olmasına 
rağmen özellikle Mostar’dan güneye giden yollar üzerinde mutlaka bir 
Hırvat bayrağına rastlıyoruz. Normalde bu bayraklar yerine ortak bayra-
ğın kullanılması gerekirken, ortak yaşama kurallarını hiçe sayarak Hırvat 
bayraklarını her yere asıyorlar.

Bosna’dan ayrılma vakti; ama bu ayrılık hüzün dolu. Çünkü Bosna 
kendine çekmektedir her seferinde biraz daha. Bir vefa beklemektedir 
bizden. Bosna’ya son bir kez bakıyoruz. Osmanlı’nın geride bıraktığı mi-
ras, üstünden asırlar geçse de hala capcanlı, ayakta duruyor. İnsanların 
yüzlerindeki sıcak ifade yine Osmanlı’yı, ecdâdımızı hatırlatıyor. Azîz 
ecdâdımızı bir kez daha minnet ve şükranla yâd ediyoruz. Elvedâ Evlâd-ı 
Fatihân diyarı Saraybosna, elvedâ İgman Dağları, elvedâ Mostar, Trav-
nik, Osmanlı Köyü, Bulagay Tekkesi. Elvedâ Bosna diyerek ayrılıyoruz.
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ARNAVUTLUK

Ülke adı: Arnavutluk Cumhuriyeti
Başkent: Tiran
Nüfus: 2,970,048 (2009)
Yüzölçümü: 28.748 km2.
Dil: Arnavutça
Din: Müslüman % 70, Hristiyan % 30 (% 20 Katolik,  
 % 10 Ortodoks) 
Yönetim biçimi: Parlementer Devlet
İdarî bölümler: İdari olarak 12 ile ayrılmıştır: Berat, Dıraç,  
 Elbasan, Fier, Ergiri, Görice, Kukës, Leç, Debre,  
 İşkodra, Tiran, Avlonya
Bağımsızlık günü: 28 Kasım 1912
Milli Bayram: 28 Kasım 1912
Para birimi: Lek 
Telefon kodu: 355
Internet kısaltması: .al
Coğrafi Konumu: Balkan yarımadasının batı bölgesinde uzanan   
 Arnavutluk, kuzeyden Karadağ, doğudan
 Sırbistan ve Makedonya, güneydoğudan   

“Osmanlı’yla Şereflendiler”

Adriyatik’den Tuna Boylarına
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 Yunanistan, batıdan Adriyatik Denizi’yle çevrili.
İklimi: Akdeniz iklimi kuşağında bulunan Arnavutluk’ta  
 yazlar kuru sıcak ve güneşli, kışlar bol yağmurlu  
 ve yumuşak geçer. Dağlık kısımlarda iklim   
 bölgeden bölgeye değişir. Buralarda kışlar daha  
 soğuktur.
Tarım ve Hayvancılık: Tarım ve hayvancılığın da ekonomide önemli   
 bir yeri vardır. Ülke yüz ölçümünün yaklaşık  
 dörtte biri tarım alanı olarak kullanılabilir   
 durumdadır. Orta kesimdeki kıyı ovalarda
 daha çok buğday, mısır, tütün ve patates, iç   
 kesimlerde daha çok şeker pancarı, güney
 kıyılarda en çok zeytin ve turunçgiller üretilir
 Tarım işletmeciliği çoğunlukla geleneksel   
 yöntemlerle yapılmaktadır. Verimlilik düşüktür. 
Doğal kaynakları: Arnavutluk ekonomisi daha çok maden   
 üretimine ve sanayiye dayanır. Bir miktar petrol
 ve doğal gaz çıkarmaktadır. Ayrıca krom, linyit,  
 nikel, bakır, demir, kükürt, çinko, kurşun ve   
 boksit üretmektedir.
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• Arnavut halkının ataları İlliryalıların ülkesi M.Ö. 167 yılında 
Romalılar tarafından zapt edildi ve 500 yıl Romalılar tarafından 
yönetildi. 

• Roma İmparatorluğu’nun 395’te parçalanmasından sonra Arnavutluk 
ve Arnavut adlarını aldılar ve Doğu Roma İmparatorluğu’nun bir 
parçası oldular.

• 1468 yılında Osmanlılar Arnavutluk’u fethetti ve uzun müddet burayı 
idareleri altında bulundurdu. 

• Osmanlı Devleti’nin adil idaresinden memnun olan Arnavutlar kendi 
istekleri ile 17. yüzyılda İslamiyet’i kabul etti, dini yaymak için gayret 
gösterdi. 

• 1912’de Osmanlı idaresinden ayrıldılar. Ancak tam bağımsız 
olamayıp, büyük devletlerin kontrolü altında kaldılar. 

• Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1925’te cumhuriyet ilan edildi. 

• Cumhurbaşkanı olan Zoğu, 1928’de cumhuriyeti krallığa dönüştürdü. 

• Ülke, İkinci Dünya Savaşı’nda İtalyanlar tarafından işgal edildi. 

• 1944 yılında, komünistler hükümeti kontrol altına alarak, komünist bir 
idare kurdu. 

• 1961 yılına kadar Rusya ile sıcak münasebetlerde bulundular; ancak 
daha sonra Rusya’ya olan bağlılıklarını keserek Çin ile anlaştılar. 
Böylece Çin ile ittifak kuran ilk Avrupa devleti oldular. 

• 1976 Aralık ayında kabul ettiği yeni anayasa ile Arnavutluk Sosyalist 
Halk Cumhuriyeti adını aldı. Devlet başkanlığına Arnavutluk Emek 
Partisi Genel Sekreteri Enver Hoca getirildi. 

• 1985’te Enver Hoca’nın ölümü üzerine Emek Partisi genel 
sekreterliğine getirilen Ramiz Alia aynı zamanda Devlet Başkanı oldu. 

• 31 Mart 1990’da yapılan ilk çok partili seçimleri Emek Partisi 
kazanmasına rağmen ülkede iç kargaşalık başladı. Bunun üzerine çok 
sayıda vatandaş ülkeden göç etti.

Arnavutluk’un Kısa Tarihi
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A
driyatik sahilindeki Arnavutluk’a gidiyoruz. Burası 
Adriyatik’ den Çin seddine  giden Türk tarihinin sınır 
çizgisi. Yolumuz  Adriyatik sahillerinde. Tiran, İşkod-
ra, Elbasan, Dıraç, Körçe, Avlonya, Berat, Akçahisar 
selam veriyor bize. Ata yadigarı bu şehirler bugün ade-
ta ağıtlarla yâd ediyor Osmanlı’yı.

Arnavutluk, 500 yıl önce kendi istekleri ile İslamiyet’i kabul eden ve Ad-
riyatik sahilleri deyince ilk aklımıza gelen bölge. Burası genel itibariyle Os-
manlı Devleti’nin millet-i sâdıkası, Osmanlı’nın Balkanlarda en son terk 
ettiği topraklardır. Evlâd-ı Fatihân diyarı ve Türk tarihinin sınır çizgisi…

Arnavutluk, Balkanlar’da Türkiye’nin en yakın ilişkiler kurduğu ülkelerin 
başında geliyor. 1430 yılından itibaren Osmanlı yönetimine geçen Arna-
vutluk, 1912 yılına kadar, neredeyse 5 asır boyunca Türklerle ortak bir tarih 
ve kültürü paylaştı. Padişah muhafızları, cesaret ve sadakatlerinden dolayı 
daima Arnavutlar arasından seçildi. Arnavutlar arasından çok önemli şa-
irler, yazarlar ve düşünürler yetişti. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy’un da Arnavut kökenli bir aileye mensup olduğunu hatırlarsak bu 
toprakların kültür dünyamıza ne kadar büyük katkılar sağladığını daha iyi 
anlamış oluruz. Bununla beraber Arnavutlar Osmanlı’ya karşı büyük sev-
gi duyan milletlerin başında geliyordu. Zira Kosova’da bulunan Firzovik 
(Verisovic/Ferisaj) kasabasındaki Arnavut İsyanı’nın haberini alınca İkinci 
Abdülhamit Hân 1908’de II. Meşrutiyeti ilan etmişti.
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İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Komünist Enver Hoca diktatörlüğü 
altına giren Arnavutluk, bu dönem boyunca büyük baskılara maruz kal-
dı. Enver Hoca Arnavut halkını ateistleştirmek için zalim bir baskı poli-
tikası izledi, topluma büyük acılar çektirdi. Komünist iktidarın ardından 
kurulan yeni cumhuriyetle birlikte bu kötü günler geride kaldı. Türkiye 
ile olan ilişkilere büyük önem verildi, Türkiye de bu ilgiye aynı derecede 
karşılık verdi.

Tiran’daki hava limanına inmek üzereyiz. Havadan Adriyatik sahille-
ri ve dağlar arasındaki Arnavutluk’u kuş bakışı seyrediyoruz; beş asır 
Osmanlı hâkimiyetinde huzur ve barış içinde yaşayan Arnavutluk’u. 
80 dakikalık uçuşun ardından uçağımız Tiran Rahibe Teresa Hava 
Limanı’na iniyor. Uçaktan yere adımımızı atar atmaz garip bir duygu 
sarıyor içimizi. Dağılmış Osmanlı topraklarından bir parça da burası, 
Osmanlı’dan kopan bir parça. Yunanistan ve İtalya’nın sömürmek için 
bütün imkânlarını seferber ettiği bölge burası. Parçalanmış hayatlarla 
göz göze geliyoruz. Tarih ne kadar acımasız, tarihten ders almayan mil-
letlerin durumu ne acı!

Bir zamanların akçehisar’ı Kuruja
Osmanlı coğrafyasının hangi bölgesini gezersek gezelim ister istemez 

hüzünleniyoruz. Bir başka hüzün coğrafyası Arnavutluk’u geziyoruz 
adım adım.

İlk durağımız Kuruja şehri. Osmanlı’daki adı ile Akçehisar. Dağın 
yamacında kurulu bir şehir olan Akçehisar’da koskoca bir medeniyetin 
sadece bir kaç iz buluyoruz. Kaleye tırmanıyoruz. İşte ayakta durmaya 
çalışan harabe bir cami ve yarısı yıkık  minare. Bu harabe  camii buraya 
gelenlere neler anlatıyor kim bilir? Mekânın acı dolu iniltisini duyar gibi 
oluyoruz.  Akçahisar Kalesi’ni dolaşıyoruz. 

Tarihî evler bize bizi hatırlatıyor. Burası bizim kültürümüze o kadar çok 
benziyor ki... Benziyor da ne demek, burası bir zamanların kültür mer-
kezlerinden birisi. Bizim tarihimiz bizim coğrafyamız… Sıra sıra dizilmiş 
toplar dikkatimizi çekiyor. Kaleden Akçehisar’a bakıyoruz. Camiler, tarihi 
evler, dağlar ve yeşillikler arasındaki Akçehisar’da Alperenlerin kılıç şakırtı-
larını, at kişnemelerini duyuyor, yıllar öncesinde buluyoruz kendimizi.



165

Şehirde yükselen minareler adeta Osmanlı’nın  Akçahisar’a  vurduğu 
birer mühür gibi zamana meydan okuyor. Ve minarelerden yükselen ezan 
sesi bizi aslımıza, asıl olana çağırıyor. 

Akçehisar’da dolaşırken sıcacık bakışlarla karşılanıyoruz. Osman-

lı yadigârı bir beldenin Osmanlı torunları… O kadar sıcak, o kadar 

cana yakın ki bu insanlar, Türkiye’den geldiğimiz anlayınca ayrı bir ilgi 

gösteriyorlar bize. Geçmişten gelen misafirperverliklerini sergiliyorlar. 

Osmanlı’ya isyan eden İskender Paşa’nın müzesi ve kaledeki tarihi eser-

leri gezerken Türk ve Arnavut kültürünün birbirine ne kadar çok benze-

diğini görüyoruz. 

Buradaki güler yüzlü insanlarla hasbihâl edip vedalaşırken ayrılmak 

zor geliyor bize ancak vakit gelmiştir; yolcu yolunda gerek. 

Bir Arnavut kardeşimizin okuduğu Türkçe şiir eşliğinde, Akçehisar’ın 

zirvesindeki Rumeli’nin manevi fatihlerinden Sarı Saltuk Hazretlerinin 

türbesinde Fatihalar okuyarak bir başka Osmanlı şehrine doğru yol alı-

yoruz. Akçahisar’ın sevgi dolu bakışlarını geride bırakarak yollara düşü-

yoruz yine. 

Sular Şehri İşkodra
İşkodra, Osmanlı Devleti’nin ilk kez 1392’de yaptığı akınları sonucu 

Yıldırım Bayezid’e bağlılığını bildirdi. Daha sonra Macarların eline geç-

tiyse de, Niğbolu Zaferi’nden sonra (1396) Osmanlılar şehre yeniden 

sahip oldu. Bir süre sonra şehir Venediklilere satıldı. Nihayet 1455’te 

Evrenesoğlu İsa Bey tarafından şehir kesin olarak Osmanlı toprakları-

na katıldı. 1468’de Kuzey Arnavutluk’la birlikte Osmanlı egemenliği tam 

olarak yöreye yerleşti ve böylece burası Rumeli Beylerbeyliği’ne bağlı bir 

sancak haline getirildi. Arnavutluk’la süregelen savaşlar sonunda bölge-

de İslamiyet geniş ölçüde yayıldı ve birkaç boy hariç İşkodra ve çevresi 

İslamiyet’i kabul etti.
İşkodra yolu üzerindeki İskender Paşa’nın kiliseye gömülen mezarını 

uzaktan seyrederek düşünceler içinde geçiyoruz. Dağlar ve ovaları bir bir 
geride bırakarak nehirlerin ve göllerin birleştiği, Osmanlı’nın Arnavut-
luk’taki en son kültür merkezi olan sular şehri İşkodra’ya varıyoruz. İş-
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kodara bir başka Osmanlı şehri. Hemen kaleye çıkıyoruz. Şehir en güzel 
buradan seyredilir. İşte Osmanlı’nın sancak merkezi İşkodra karşımızda. 

Asırlarca Osmanlı medeniyetinde kalan İşkodra’da bu toprakları süs-

leyen tarihi eserler yok olmuş durumda. Yıkık camiler, kale ve burada 

yer alan Osmanlı eserleri ihtişamlı bir geçmişi sergiliyor. Kaledeki tarihi 

caminin harap haline üzülmemek elde değil. 

Osmanlı devrinin son yıllarda İşkodra’da 1500 dükkân, 1 kapalı çarşı, 

1 bedesten, 40 kadar cami, 2 medrese, 1 ortaokul ve 1 kütüphane vardı. 

Osmanlı Devleti’nin idaresindeyken buradaki birçok yapının tamiri ger-

çekleştirilmiş, Hıristiyanlar için de kilise, okul ve diğer yapıların tamiri 

veya yenilenmesine Osmanlı destek vermişti. Osmanlı dönemi yapıların-

dan olan ve halen İşkodra’da viran halde bulunan Kurşunlu Camii, bu-

radaki Buşatlılar ailesi adına yapılmış. Caminin kubbeleri kurşunla kaplı 

olduğu için; halk arasında “Kurşunlu Camii” manasına gelen “Dscha-

mia Plumit” adıyla anılıyor.

Kale’den Kurşunlu Camii’nin sulara gömülü görüntüsü bizleri derin-

den üzüyor. Burada sulara gömülen ve yok olan sadece bir cami değil, 

asırların mirası bir medeniyet. Türkiye kendi kültür değerlerine sahip çık-

malı diye düşünüyoruz. 

Sular şehri İşkodra’nın gölünü ve nehirlerini seyrederek kale burçla-

rının eteğindeki Şehit Mehmetçik’in ruhuna Fatihalar okuyor, İşkodra 

şehir merkezine doğru yolumuza devam ediyoruz.

İşkodra’ya gelip de Osmanlı’nın son valisi Hasan Rıza Paşa’nın me-

zarını ziyaret etmeden ayrılmak olur mu? Biz de bu vali paşanın tarihî 

İşkodra mezarlığındaki  anıt mezarını ziyaret ederek birer Fatiha okuyo-

ruz. (Hasan Rıza Paşa’nın mezarı daha sonra  İşkodra şehir  merkezine 

taşınarak mezar üzerine  anıt yapıldı.) İşkodra yakınlarında Kiri ırmağı 

üzerinde bulunan ve Mostar Köprüsü’ne çok benzeyen “Bes” isimli taş 

köprüden şehre son defa bakıp veda ediyoruz.

Tiran zulümlere şahitlik etti
Şimdi de Arnavutluk’un başkenti Tiran’dayız. Sokak ve caddeler temiz; 

çünkü kadınlar tarafından temizleniyor. Bu bizim de ilgimizi çekiyor. En-
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ver Hoca’nın 40 yıl boyunca demir yumrukla idare ettiği Arnavutluk, 
tam anlamıyla bir felakete sahne olmuş. Bu felakete şahit olan şehirlerin 
başında Tiran geliyor. Arnavutluk’un kalkınması için kullanılması gere-
ken paralar anlamsız bir şekilde yapılan 300 bin sığınak için harcanmış. 
Zalim bir şekilde Arnavutluk’u idare eden Enver Hoca’yı Tiran’da kime 
sorsak skaşlar çatılıyor. Anıt Mezarı bile sökülüp normal mezarlığa ta-
şınmış.

Osmanlı yönetimi sırasında İşkodra vilayetinin Draç Sancağı’nda bir 
kaza olan Tiran, XVII. yüzyıla kadar küçük bir köy olarak kalmış. 

Ethem Bey Camii’nde bir cuma vakti
İşkodra Valisi Süleyman Paşa zamanında gelişmeye başlayan şehirde 

paşa tarafından iki cami yaptırılmış. Burada camilerin restore edilmesi 
önemli bir gelişme.  İskelesi olan Draç’a iyi bir kara ve demiryoluyla bağlı 
olan Tiran’daki en önemli eserse, şehir merkezindeki Ethem Bey Camii. 

Cami, Arnuvutluk’un simgelerinden birisi olmuş. Uzaktan da olsa onu 
fark ediyoruz. Onu fark ettiren belki de tek olması. Tiran’da geçmişte 28 
cami bulunuyormuş, fakat bunlar komünizm döneminde ya ahıra çev-
rilmiş ya da başka amaçlar için kullanılmış. Zamanla birçoğu bakımsız-
lıktan yıkıntı haline gelmiş. Ayakta kalabilen tek eserse yanındaki saat 
kulesiyle beraber Ethem Bey Camii.

Tek kubbeli büyük bir eser olan bu camin içi, Arnavutluk ve 
Makedonya’nın bazı kesimlerindeki zevke uygun olarak renkli ağır kalem 
işi nakışlarla tamamen süslenmiş. Caminin içinde kendimizi motiflerle 
örülü çiçekli bir dünyada hissediyoruz.

Bu sırada Cuma hazırlığı yapıyoruz, ezan okunuyor. Namaz için her-
kes camiye koşuyor. Arnavutlukta Cuma namazı kılmak ayrı bir huzur 
veriyor bize.

Cuma namazından sonra Tiran’daki gezimize devam ediyoruz. Tarihî 
camiyi gezmek için gelen bir grup öğrenciyle karşılaşıyoruz. Onlarla soh-
bet ettikten sonra bir dostumuzun “Tiran’a yüksek bir yerden bakmak 
lazım.” tavsiyesine uyarak tepeye tırmanıyoruz. 

Yolda, Osmanlı devrine ait 3 gözlü Tabakhane Köprüsü’nün hemen 
hemen toprağa gömülmüş hali gözümüze takılıyor.
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“arnavut Belgrad’ı” Berat
Yol uzun, menzil ırak Tiran’ı da geride bırakıyoruz. Şimdi, ismi ‘Be-

yaz’ anlamına gelen Osmanlı şehri Berat’tayız. Osmanlı mimarî kimliğini 
hâlâ muhafaza eden Berat; 13. yüzyılda Sicilya’nın, sonra Napoli’nin, 
14 ve 15. yüzyılda da Musaki ailesinin yönetimine girmiş. Ardından Os-
manlı hâkim olmuş şehre. Balkan Savaşı’nda devletten ayrılan Berat, 
Osmanlı yönetiminde iken kaza dâhilinde bir sancak merkezi idi. 1887 
yılında Hıristiyan halk ayaklanmaya başlamış, ancak bu ayaklanmalar, 
alınan önlemlerle zamanında bastırılabilmiştir.

Şehir, 15. yüzyıldan kalma camisi ve eski Osmanlı kalesiyle meşhur. 
Günümüze sağlam olarak ulaşan Kurt Ahmet Paşa Köprüsü, Derbend-
ler Başbuğu Kurt Ahmet Paşa tarafından inşa edilmiş. Köprünün ayak-
ları ortasında büyük boşaltma gözleri, bunların sağ ve solunda, küçük 
boşaltma gözleri bulunuyor. Bina kapısı üzerinde “Kurt Ahmet Paşa” 
adını taşıyan bir kitabe yer alıyor.

Berat’ta Meryem Ana Kilisesi, 1891 yılında inşa edilmiş. Berat 
Sancağı’na bağlı Bayaka köyünde bulunan bu kilisenin yapımında, Os-
manlı hükümeti maddi kolaylık göstermiş.

Berat bugün Orta Arnavutluk’ta aynı adla anılan bir bölgenin yönetim 
merkezi olan, 12 binin üzerinde nüfusa sahip bir şehir.

Berat, yahut Osmanlı deyişiyle “Arnavut Belgradı” tam bir Osmanlı 
şehri. Arnavutluk’a gelip de Berat’ı görmeden gitmek büyük bir eksiklik. 

Berat Kalesi’nde tarih seyri
Zeytin ağaçları ve çam ormanlarının arasından Osum Nehri üzerinde 

Kurt Ahmet Paşa Köprüsü’nden geçip, Berat kalesine doğru tırmanıyo-
ruz. Safranbolu’dayız sanki. Kale yamacındaki evler bizim Anadolu ev-
lerinden farksız ve son derece iyi korunmuş. Antalya ve Alanya’da kale 
içinde yer alan evlere ne kadar da benziyor! Berat Kalesi’ndeki yıkık cami 
gönlümüzü yaralıyor. Minaresinin yarısı yıkılan Kırmızı Camii bize ül-
kemizde müze olduğu için terk edilmiş kale camilerini hatırlatıyor. Kale 
burcundan Berat’ı doya doya seyir ederken Osmanlı tarihini adeta yeni-
den yaşıyoruz.  

On altıncı yüzyıldan kalma Kurşunlu Camii’ni, Bayezid Hân Camii’ni, 
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Bekar Camii’ni, İbrahim Paşa Camii’ni görüp Halvetî Tekkesi’ne gidiyo-
ruz. Sütunlu, revaklı taş işlemesi göze çarpan mükellef bir dergâh.

Beş vakit ezan okunan Berat Camii’nin içinde Arnavutlarla sohbet edi-
yoruz. Caminin içerisi çiçek motifleriyle bezenmiş, Müslümanlar huşu 
içinde ibadet ediyorlar. Ve Berat her haliyle tam bir Osmanlı şehri gö-
rünümüne sahip. Tarihî Osmanlı evlerinin arasındaki Arnavut kaldırımı 
döşeli sokaklarda gezerken tarihi ve geçmişi düşünüp zaman tünelinde 
yolculuğa çıkıyoruz adeta.

Elbasan’da meydan için cami yıkmışlar
Berat’ı gözümüze ve gönlümüze kazıyarak yollara düşüyoruz ve başka 

bir Osmanlı şehri Elbasan’a ulaşıyoruz. 
Elbasan’a hâkim tepeden şehrin muhteşem manzarasına kapılıyoruz 

bir süre. Şehir merkezindeki geniş meydanda bir Osmanlı çınarı karşılı-
yor bizi. Tarihî Osmanlı Camii yıkılarak meydan yapılmış. Açılan mey-
dandaki çınar ağacının yanı başında zamana şahitlik eden cami şadırva-
nı geçmişin izlerini taşıyor. Komünist yönetim döneminde Elbasan’da 28 
caminin yıkıldığını öğreniyoruz. 

Elbasan’da 15. yüzyıldan kalma bir Osmanlı kalesi, 17. yüzyıla ait iki 
cami ve 16. yüzyılda inşa edilen bir çifte hamam olması lazım. Tüm araş-
tırmalarımıza  rağmen kalıntılarını dahi  göremiyoruz.

Elbasan’ın gerçek tarihi Fatih Sultan Mehmet Hân’ın 1465’te 150 bin 
kişilik bir ordu ile Arnavutluk’a girişi ile başlamıştır. Çünkü Osmanlılar 
geldikten sonra burada asıl yerleşim başlamıştır. Fatih, İskender Bey’in 
sığındığı Akçahisar (Kurja) Kalesi’nde uzun süre dayanabileceğini an-
layınca, Arnavutluk’u ve özellikle Kruja’yı kontrol altında tutmak üzere 
Elbasan Kalesi’ni yaptırmış ve yeteri kadar muhafız asker, cephane ve 
zahire koyduktan sonra geriye dönmüştür.

Bir zamanlar Elbasan’da 47 cami ve mescit, 1 medrese, 2 mektep, hamam-
lar, imaret ve tekkeler vardı. Ayrıca türbeler, saat kulesi, köprü, çeşmeler ve 
kale de mevcuttu. Şimdi görüyoruz ki bunlardan hiçbir iz ve eser kalmamış.

Evliya Çelebi’ye göre burada kiremitlerle örtülü, üç ve dörder katlı ev-
ler bulunuyordu. Fatih, Gazi Sinan Paşa, Balizade ve Sinan Bey camile-
riyle çarşı, han ve hamamlar şehri süslemekteydi.
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Fatih’in otağını kurduğu alvonya’dayız
Elbasan’dan sonra İon sahilindeki bir başka Osmanlı şehri; eski adıyla 

Alvonya, bu günkü adıyla Vilora bizi bekiyor. 
Yollar bizi bu güzel Osmanlı şehrine kavuşturduğunda burada bir za-

manlar Fatih Sultan Mehmet’in İtalya’ya çıkarma yapmak üzere otağı 
kurduğu aklımıza geliyor. Fatih Sultan Mehmet’in payitahttan binlerce 
kilometre uzakta, tacını tahtını, hazinelerini bırakarak bir ideal uğruna 
bu topraklarda at koşturmuş olması bizi derinden etkiliyor.

Avlonya’nın kesin olarak bir Osmanlı şehri haline girmesi, ancak 
1690’dan sonra mümkün olmuş, Avlonya Osmanlı yönetiminde Rumeli 
eyaletine bağlı bir sancak merkezi olmuştur. Şehirde tek kubbeli güzel bir 
camii var. Yapı, klasik Türk mimarisi üslubunda inşa edilmiş. Osmanlı 
Devleti zamanında Avlonya’ya hükümet konağı (1876) ve değirmenler 
(1877) yaptırılmış, 1866 yılında da Latinler için bir kilise yapılmasına 
izin verilmiş.

Arnavutluk’un güney bölümündeki bu liman bölgesi aynı zamanda 
stratejik bir öneme sahip. Sahilde kaldığımız otelden körfez ve Avlonya 
sahilleri muhteşem gözüküyor. 

Şehirde muhteşem Osmanlı eserleriyle karşılaşıyoruz. Bunlardan en 
dikkat çekeni, asırlık çınarlar altında tarihi bir tabloyu andıran bir Os-
manlı camii. Camide Türkçe bilen imam ve müezzinle konuşuyoruz. 
Tarihî caminin içinde asırlar önce ecdâdın yaptığı gibi yine Türkiye’den 
hayırsever gönüllü kuruluşların desteğiyle dini ilimler öğretiliyor ve mis-
yonerlik tehlikesi önlenmeye çalışılıyor. 

Avlonya’ya hâkim tepeden şehri izlerken tarih canlanıyor ve Avlonya 
bize kendi tarihini anlatıyor. 

1417 yılında Baladan Bey komutasındaki Türk ordusu tarafından ilk 
kez fethedilen Avlonya yeniden Arnavutların eline geçmiş, Çandarlı Ha-
lil Paşa tarafından ikinci kez ele geçirilmiştir. İskender Bey zamanında 
yine elden çıkmış, 1478 yılında Gedik Ahmet Paşa tarafından geri alınan 
Avlonya, kesin olarak 1590 yılından sonra Türk şehri haline gelmiştir. Şe-
hir daha sonra Osmanlı yönetiminde, Rumeli eyaletine bağlı bir sancak 
merkezi olmuştur.
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arnavutluk, bağımsızlığını avlonya’da ilan etmişti
Avlonya, 1867 Vilayet Teşkilatı Nizamnamesi’ nden sonra Yanya ilinin 

Berat Sancağı’na bağlı bir ilçe merkezi haline getirildi ve bu durumunu 

Balkan Savaşı başlarına kadar sürdürdü. Arnavutluk’un bağımsızlığını 

ilanından (28 Kasım) sonra 4 Aralık 1912’de ilk Arnavutluk Milli Meclisi 

Avlonya’da toplandı ve geçici hükümet burada kuruldu.

1780 yılında Avlonya Sancağı Mutasarrıflığı ve Derbentler 

Başbuğluğu’na atanan Kurt Ahmet Paşa, Osmanlı Devleti’nin Rusya ile 

savaşa girmesi üzerine çok sayıda piyade ve süvari askeri toplayarak se-

fere çıkmak üzeri Ordu-yı Hümayun’a katıldı. (12 Ekim 1787)

Arnavutlar 28 Kasım 1912’de Avlonya bu günkü adıyla Vlora’da ba-

ğımsızlıklarını ilan etmiş, İsmail Kemal Vlora da hükümetin ilk başkanı 

olmuştu. 

arnavutlar Türkleri bekliyor
Arnavutluk’ta kaldığımız süre içinde yüzlerce kilometre yol kat edi-

yoruz. Osmanlı kültür mirası ile ilgili araştırmalar yapıyoruz. Burada-

ki son durağımız, Draç; Osmanlı’daki adıyla da Durus. Güneş batar-

ken Adriyatik sahilleri ihtişamlı bir tarihin tablosunu çiziyor bize. Gün 

batımını izleyerek belgesel çekimlerimizi noktalarken 500 yıl Osmanlı 

hâkimiyetinde kalan Arnavutluk’a Türkiye’nin Yunanistan ve İtalya  ka-

dar ilgi göstermediğini görmek gerçekten çok üzüyor bizi. Ticaret, kültür 

ve turizm alanları başta olmak üzere pek çok alanda Arnavutlar yatarım 

yapmaları için Türkleri bekliyor. 

Arnavutluk’taki seyahatimizi noktalarken Devr-i Âlem kameralarını  

Tuna boylarında başka bir Osmanlı coğrafyasına çeviriyor,  kültür ve me-

deniyet tarihimizin izlerini araştırmaya devam ediyoruz.
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BULGARİSTAN

Ülke adı: Bulgaristan Cumhuriyeti 
Başkent: Sofya
Nüfus: 7,666,551
Yüzölçümü: 110,910 km2 
Sahil şeridi: 354 km 
Dil: Bulgarca
Din: Hıristiyan (Ortodoks) % 82.6, Müslüman
 %12.2, Roma Katolikleri % 1.5, Diğer Katolikler  
 %0.2, Musevi % 0.8, Protestan, Ermeni   
 Grigoriyanları ve diğer (2001)
Yönetim biçimi: Çok Partili Cumhuriyet
İdarî bölümler: 28 bölgeye ayrılır; Blagoevgrad, Burgas,   
 Dobrich, Gabrovo, Khaskovo, Kurdzhali,
 Kyustendil, Lovech, Montana, Pazardzhik,   
 Pernik, Pleven, Plovdiv, Razgrad, Ruse,   
 Shumen, Silistre, Sliven, Smolyan, Sofya,   
 Sofya-Grad, Stara Zagora, Turgovishte, Varna,  
 Veliko Turnovo, Vidin, Vratsa, Yambol
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 3 Mart (1878) 

“Osmanlı’nın Gözbebeği”

Tuna Boylarına Ruh Veren



174

Bağımsızlık günü: 3 Mart 1878 (Osmanlı Devleti’nden ayrıldı)
Para birimi: Bulgar Levi (BGL) 
Telefon kodu: 359
Internet kısaltması: .bg 
İklimi: Ilıman; kışlar soğuk ve rutubetli, yazlar sıcak ve  
 kuru geçer.
Tarım ve Hayvancılık: Sebze, meyve, tütün, çiftlik hayvanları, buğday,  
 arpa, ayçiçeği, şeker pancarı, büyükbaş   
 hayvancılık, koyun ve keçi
Doğal kaynakları: Boksit, bakır, kurşun, çinko, kömür, kereste.
Konum: Güneydoğu Avrupa’da, Karadeniz sahilinde,   
 Romanya ve Türkiye arasında yer alır
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• Bulgarlar birçok devlet ve milletle siyasi, sosyal, ekonomik ve 
kültürel ilişkide bulunmuşlardır. Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ne 
geçip Edirne ve Filibe’yi almasıyla Bulgarlarla ilişkilerimiz de 
başlamıştır. 

• Bu günkü Bulgaristan’ı oluşturan topraklara karşı ilk Osmanlı 
fütuhâtı ise Sultan Birinci Murat (1360-1389) zamanında 
başladı. Edirne’nin fethi sırasında Meriç vadisine hâkim ve 
Edirne’yi koruyacak biçimde bulunan Çirmen fethedilerek, idari 
teşkilâtta Rumeli Eyaleti içerisine dâhil edildi. Böylece ilk Osmanlı 
sancaklarından olan Çirmen Sancağı teşkil edildi. 

• Osmanlı kuvvetlerinin 1388’de, Ploşnik’te uğradığı mağlubiyetten 
sonra, Balkanlar’da kurulan Haçlı ittifakına karşı taarruza geçen 
Osmanlı, bir çok şehrin yanında Niğbolu Kalesi’ni de fethederek 
Bulgar Krallığı’nı idaresi altına aldı.

• 1392’de Macarlarla gizlice haberleşen ve Osmanlı’ya karşı duran 
Bulgar kralı üzerine 1393’te sevk edilen Osmanlı kuvvetleri, Bulgar 
baş şehri Tırnova’yı ele geçirerek Bulgar Krallığı’na son verdi. Bu 
savaş sonrasında kralın oğlu Aleksander, Müslümanlığı kabul ederek 
Samsun sancak beyliğine tayin edildi.

• 19. yüzyıla kadar Bulgarlar Türk idaresinden şikâyetçi olmamışlar; 
1789 Fransız İhtilâli’nin milliyetçilik akımları ve birtakım güçlerin 
kışkırtmaları, isyan komitelerinin kurularak ilk hadiselerin 
başlamasına sebep olmuştur. Ancak ilk zamanlar Bulgar halkının 
desteklemediği bu isyan komitelerinin hareketleri zamanla Bulgar 
papazlarının çalışmaları ile genişlemiştir.

Bulgaristan’ın Kısa Tarihi
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• Bulgarların Osmanlı Devleti’ne karşı ilk ciddî isyan hareketleri 
Rusların kışkırtmalarıyla 1841, 1849 ve 1867’de ayaklanma şeklinde 
başlamış; bu isyanlar güçlükle bastırılabilmiştir. 

• Gülhâne Hatt-ı Hümâyunu ile önce bir Bulgar papaz evi, 11 Mart 
1870’te de müstakil bir Bulgar Kilisesi kurulmultur.

• Hersek ve Karadağ meselesinden çıkan ve Osmanlı kaynaklarında 
93 Harbi olarak bilinen, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda 
muhtâr bir Bulgaristan Prensliği kurulmuş, 5 Ekim 1908 tarihinde 
de tam bağımsızlığını ilân etmiştir. 

• 8 Ekim 1912’de Karadağ’ın Arnavutluk ve Yenipazar sancağına 
girmesiyle başlayan Birinci Balkan Harbi’ne Bulgaristan’ın yanında 
Sırbistan ve Yunanistan da katılmıştır. 

• 30 Mayıs 1913 tarihinde imzalanan Londra Antlaşması 
Bulgaristan’la müttefiklerinin lehine, Osmanlı Devleti’nin aleyhine 
hükümler ihtiva ediyordu. Antlaşmadan bir ay sonra, maddelerin 
yorumu ve ele geçirilen toprakların paylaşılması hususunda müttefik 
devletler anlaşamayınca kendi aralarında II. Balkan Savaşı patlak 
vermiş; Bulgaristan’ı dört bir yandan saran Sırbistan, Yunanistan, 
Romanya ve Karadağ bu ülkeyi büyük bir yenilgiye uğratmıştır. 
Barış istemek zorunda kalan Bulgaristan, 10 Ağustos 1913’te Bükreş 
Barış Antlaşması’nı imzalayarak Güney Dobruca’yı Romanya’ya 
bıraktarak Makedonya’dan da vazgeçmiştir. 

• I. Dünya Savaşı çıktığında diğer Balkan devletlerinin aksine 
Bulgaristan; Almanya, Avusturya Macaristan ve Osmanlı 
Devleti’nin yanında yer aldı. Savaşı sona erdiren Neully 
Antlaşması’yla Bulgaristan Sırplar lehine stratejik bir toprak 
kaybına uğramış; Batı Trakya’nın tamamı ile Ege Denizi kıyısını 
Yunanistan’a bırakmış ve Güney Dobruca’yı Romanya’ya veren 
Bükreş Barış Antlaşması hükümlerini de onaylamıştır. 

• I. Dünya Savaşı’ndaki yenilgi, özellikle çarpışmaların son yılında 
yaşanan Dobre Pole hezimeti üzerine askerlerin isyan ederek 
devleti savaşa sokanlardan hesap sormaya kalkmaları ve kaybedilen 
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topraklarda yaşayan Bulgarların ülkeye göçü siyasî istikrarsızlığa ve 
iktisadî sıkıntılara sebep olmuştur. 

• Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra meydana gelen siyasî istikrarsızlık 
ve iç karmaşa Lyapçev döneminde iktisadî hayatta nisbeten bir 
istikrar sağlanmış olsa da, henüz sonlandırılamamıştır. Bulgar 
hükümeti Faşist İtalya ve Hitler Almanya’sıyla yakınlık tesis etmiş; 
bu yüzden de 1934’teki Balkan Paktı’na da katılamamıştır. Bu ve 
bunun gibi pek çok sebeple ülkede siyasî kaos ve askerî darbeler 
yaşanmaya baş göstermiştir. 

• 1937’de Almanların baskısıyla önce Yugoslavya, ardından da Selanik’te 
öteki Balkan ülkeleriyle “Sürekli Dostluk Anlaşması” imzalanmıştır.

• 1940’taki seçimler sonunda B. Filov başkanlığında kurulan 
hükümet, 1 Mart 1941’de “Üçlü İttifak”a (Almanya, İtalya 
ve Japonya) girme kararı almış ve ertesi gün Alman askerleri 
Bulgaristan’a gelmeye başlamıştır.

• 5 Eylül 1944’te Sovyetler Birliği’nin Bulgaristan’a savaş açarak 
Kızılordu’nun ülkeye girmesinden sonra 9 Eylül’de de Bulgaristan 
Almanya’ya savaş ilân etmiş, ardından 28 Ekim 1944’te Sovyetler 
Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ile mütareke 
yapılmıştır. 18 Kasım 1945 seçimlerinden sonra yine K. Georgiev’in 
başkanlığında komünistlerin hâkim olduğu Vatan Cephesi hükümeti 
kurulunca ordunun karşıt görüşlü elemanlardan temizlenmesine ve 
denetim altına alınmasına öncelik verilmiştir.

• 8 Eylül 1946’da yapılan halk oylamasıyla cumhuriyet ilân edildi.

• 10 Şubat 1947’de Paris’te herhangi bir toprak kaybına uğramadan 
barış antlaşması imzalandı. 

* 4 Aralık 1947’de Yugoslavya ve Sovyetler Birliği anayasaları örnek 
alınarak yeni anayasa kabul edildi.

* 1991 anayasası kuvvetler ayrılığını kabul eden, çoğulcu parlamenter 
sistemi benimsemiştir. 

* 1 Ocak 2007’de Avrupa Birliği’ne katıldı.
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S
eyahatimize, Osmanlı’ya bir asra yakın baş kentlik yapmış 
olan Edirne’den, muhteşem Selimiye Camii’nin önünden 
başladık.

Edirne, Fatih Sultan Mehmet’in doğum yeri, Murat 
Hüdâvendigâr’ın Balkanlar’a seferler düzenlediği kadîm 
şehir... Bir zamanların 400 camisi ile muhteşem Osmanlı 

şehri... Hıdır Baba tepesinden Edirne’ye bakarken; Yanık Kışla, Selimiye, 
Üç Şerefeli ve eski camiler…  

Edirne, Sultan Birinci Murat’ın saltanatının ilk yıllarında (1361) fet-
hedildikten dört yıl sonra devlet merkezi buraya taşındı. Osmanlı, Meriç 
vadisi boyunca ilerleyerek 1363’te Filibe’yi fethetti. Uçlarda toplanan 
Türkmenlerin Rumeli’ne geçişleri hızlandırılarak kısa sürede Köstendil, 
İştip, Manastır ve Pirlepe, Ohri ve Sofya da Osmanlı topraklarına katıldı.

Balkan milletleri 18. yüzyıl sonu, 19. yüzyıl başlarından itibaren ba-
ğımsızlıklarını ilan ederek; Osmanlı-Rus Harbi (1877-1878) ve Balkan 
Savaşı’ndan (1912) sonra teker teker Osmanlı hâkimiyetinden çıkmıştır. 

Yaklaşık beş yüz yıl Osmanlı idaresi altında olan Balkan topraklarında 
günümüzde Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Moldova, Makedonya, 
Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan, Macaristan, Kosova, 
Hırvatistan, Slovenya olmak üzere 13 devlet bulunmaktadır.

Tunca, Arda, Meriç nehirlerinin hayat verdiği Edirne’nin bereketli ova-
larını geride bırakarak Tuna boyunca, Balkanlar’daki gezimizin ilk durağı 
Bulgaristan’a hareket ediyoruz.
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Bir zamanlar demir perde ile örülü olan, Osmanlı’nın 485 yıl kaldığı 
Balkanlar’daki ilk durağımız Bulgaristan’dayız. Balkan dağlarının ikiye 
böldüğü Filibe, Harmanlı, Kazanlık, Köstendil, Vidin, Plevne, Niğbolu, 
Şumen, Rusçuk, Silistre, Varna, Burgaz, Aytos, Silven şehirlerine doğru 
sırasıyla yol alıyoruz. Osmanlı-Rus savaşının yapıldığı tarihe altın harf-
lerle geçen; Plevne ve Şıpka savaşlarına sahne olan Bulgaristan’dayız.

Balkanlar’a açılan Kapıkule sınır kapısından geçerek Sofya yoluna ko-
yulduk. Ecdadın at koşturduğu, kervansaray, köprü, çeşme, han ve ha-
mam yaparak insanlığın hizmetine sunduğu bereketli Bulgaristan ovaları 
bir bir arkamızda kalmaya başladı.

Bir zamanlar Rumeli Eyaleti’nin başkenti Sofya
Sofya’nın dev gökdelenleri uzaktan görülüyor. Tarih boyu pek çok me-

deniyete beşiklik eden Sofya her dönem önemini korumuştur. Roma, Bi-
zans ve Osmanlı dönemindeki medeniyet eserlerinden bugüne fazla bir 
şey kalmamış, son yılların eseri olan birçok gökdelen ve gösterişli bina 
şehir merkezindeki yerini almıştır. 

Birinci Murat tarafından 1378’de Osmanlı topraklarına katılan Sofya, 
Rumeli beylerbeyinin oturduğu eyalet merkeziydi. 1540 yılında bu eyale-
te 25 sancak bağlıydı. Şimdi biz de Osmanlı medeniyetine ait 170 vakıf 
eserinden geriye kalanları arıyoruz. Bir zamanların 82 cami ve bir çok 
muhteşem eserle süslü Sofya’sında bugün tek bir cami kalmış; Fatih Sul-
tan Mehmet döneminde 1456 yılında yapılan Seyfullah Efendi Camii. 

Sofya’daki gezimize Seyfullah Efendi Camii önünden başlıyoruz. 
Cami dev gökdelenlerin ve ünlü Aleksander’ın eski anıtının hemen ya-
nında işlek bir cadde üzerinde yer alıyor. Minaresinden ezan okunan ca-
minin etrafı satıcılarla çevrili; işlek bir yer. Caminin içine giriyoruz. Genç 
bir imam karşılıyor bizi. Caminin içi Osmanlı süsleme sanatının en güzel 
örnekleri ile bezenmiş. 

Camiye verilen bir başka isim var; “Banyabaşı Camii”. Bu isimden de 
anlaşılacağı gibi Osmanlı gittiği her yerde camii, mektep, çeşme, han ve 
medrese yanında mutlaka bir de hamam yapmış. Fatih Camii’nin hemen 
arkasında bir Türk hamamı var. Termal kaplıca sularının bulunduğu bu 
hamam, Türk mimari tarzından çıkarılıp Roma mimari tarzına çevrilmiş 
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olsa da her halinden bir Osmanlı eseri olduğu anlaşılıyor.
Yavaş yavaş hamamın yanına doğru yaklaşıyoruz. Karşılaştığımız bir-

çok Türk vatandaşı bizlere büyük ilgiyle musluklardan akan sıcak suyu 
göstererek bu suların şifalı olduğunu söylüyor. Biz de sıcak sulardan 
kana kana içerken, Osmanlı’nın mührünü vurduğu hamamı uzaktan da 
olsa seyrediyoruz.

Hamam ve Fatih Camii’nden ayrılırken Osmanlı’nın Balkanlar’a vur-
duğu mührünün halen tüm ihtişamı ile kendini gösterdiği, belki de asır-
larca göstereceğini düşünerek Sofya’da yolumuza devam ediyoruz. 

Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı binası, Parlamento binası ve hemen 
yanı başındaki Mahmut Paşa Camii. Caminin inşası vezir Mahmut Paşa 
döneminde 1451 yılında başlamış ancak paşanın ölümünden 20 yıl son-
ra bitirilebilmiş. Büyük Cami adıyla da bilinen Mahmut Paşa Camii, 
Osmanlı-Rus Savaşı (1877-1878) esnasında hastaneye dönüştürülmüş, 
daha sonra da kütüphane olarak kullanılan abidevi eser 1892 yılından 
günümüze kadar da Sofya Arkeoloji Müzesi olarak kullanılıyor. Dev 
gökdelenlerin arasındaki eser ayrı bir mimari zarafet örneği. Etrafında 
inşaatlar bulunan bu eserin kapısı kapalı olduğu için içeri giremiyor, ka-
pısından dönüyoruz.

Cumhurbaşkanlığı binasının hemen karşısında bir zamanların Bulga-
ristan Komünist Partisi lideri Yorgi Dimitrof’un anıt mezarı ve mozale-
sinin önündeyiz. Bulgaristan’da ismi söylendiği zaman herkesin korkup 
titrediği Dimitrof’un cesedi buradan alınmış, boş mozale binası da hara-
be haline gelmiş. Bulgaristan tarihinde önemli yeri olan Dimitrof’un anıt 
mezarının bulunduğu yer artık çocuklara oyun yeri olmuş.

Ressamlar binası olarak kullanılan tarihî Türk konağı ise bütün ihti-
şamı ve farklı mimarî tarzı ile dimdik ayakta. Cumhurbaşkanlığı köşkü 
olarak kullanılmak istenen bu bina ressamların karşı çıkması ile resim 
galerisi ve sergi salonu olarak kalmayı başarmış. Birbirinden ihtişamlı 
eserler yapan Bulgar ressamlar şimdi sanatlarını bu konakta sergiliyor.

Sofya’da yemyeşil alan içinde birbirinden ihtişamlı binaların arasında 
geçmişin izini sürerken Kara Camii’nin önüne geliyoruz. 1528 yılında 
Kanunî Sultan Süleyman’ın emri ile Mimar Sinan’ın yaptığı bu eşsiz 
cami 1903 yılında kiliseye çevrilmiş.
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Yeşillikler içindeki bu bahçenin etrafında sarıklı mezar taşlarının süsle-
diği asırlık mezarlık olmasını bekliyorduk; ancak buralar artık park ve bu 
parkın müdavimleri sevimli Bulgar çocukları... Satranç oynayanların ya-
nına yaklaşıp kısa bir süre oyunlarına katılıyoruz. Çocukların şen şakrak 
gülüşleri arasında buradan ayrılırken, maziyi düşünmeden edemiyoruz.

Türkiye Büyükelçiliğindeyiz
Sofya’ya gelip de büyükelçiliğimizi ziyaret etmeden geçmek olmaz 

dedik ve soluğu büyükelçilik binasında aldık. Kendisi ile daha önce de 
görüştüğümüz başarılı ve çalışkan Sofya Büyükelçisi Tahsin Burcuoğ-
lu, bizi makamında kabul ediyor. Genç, dinamik ve heyecanlı büyükel-
çimiz bize ümit veriyor ve gelecekten söz ediyor. Kısa zamanda çok 
şeyler konuşuyoruz. 

Sofya’da bir başka durağımız Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Merke-
zi. Genel Başkan Yardımcısı Kasım Dal Bey’le birlikteyiz. HÖH’ün Türk 
azınlığını en iyi şekilde temsil ettiğini söyleyen Dal, 19 Milletvekili, 29 

Bulgaristan’da Osmanlı Hayır Eserleri
Bulgaristan 14. yüzyılda Balkanlar’da ilk fethedilen yer-

lerden biri olup Osmanlı fetih siyasetinin sonucu olarak 
daha o tarihlerden itibaren burada birçok vakıf ve mimari 
eseri yapılmıştır. Başta Osmanlı padişahları ve saray men-
supları olmak üzere bölgede faaliyet gösteren akıncı ve san-
cak beyleri, ulema ve başka pek çok sebeple Anadolu’dan 
getirilip burada iskân edilen halk pek çok vakıf kurmuş, 
bunları ayakta tutacak gelir kaynakları tahsis etmiştir. 

Ekrem Hakkı Ayverdi’nin yaptığı tespitlere göre 
Bulgaristan’da 2356 cami-mescit, 142 medrese, 273 mek-
tep, 174 tekke - zaviye, 42 imaret, 116 han, 113 hamam-ılı-
ca-kaplıca, 27 türbe, 24 köprü, 75 çeşme, 16 kervansaray-
dan oluşan toplam 3339 İslâmî eserden maalesef çok azı 
günümüze ulaşabilmiştir.
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Şehir Belediye Başkanları olduğunu; 240 Muhtarlık seçimlerini HÖH’ün 
kazandığını sevinçle açıklayarak, hak ve özgürlük mücadelesi verdiklerini 
söylüyor.

Rodop Dağları eteğinde Blagovrad
Balkanlar’daki gezimize Blagovgrad şehrinde devam ediyoruz. 

Sofya’ya 200 km mesafedeki bu şehir, Rodop Dağları’nın eteğinde Yuna-

nistan, Makedonya üçgeninde güzel bir şehir. Amerika Birleşik Devletleri 

tarafından kurulan kolej ve üniversitede on binlerce Bulgar ve Türk genci 

eğitim görürken Türkiye Cumhuriyeti neden bu ülkede bir okul açamadı 

diye iç geçirmekten kendimizi alamıyoruz. Tertemiz suların aktığı, eski-

den Yukarı Cuma (Korne Cumaya) diye bilinen bu şehirde restore edilen 

bir Türk mahallesine varıyoruz.

Rodop Dağlarının eteğinde kurulan bu mahalle her hali ile geçmiş-

ten izler taşıyor. Evlerin arasındaki bir kilise dikkatimizi çekiyor; kilise ve 

yanı başındaki çan kulesi... Kilisenin bir camiden çevrildiği hemen anla-

şılıyor. Girişteki çeşmesinin kitabesi sökülmüş, evler restore ediliyor. Boş 

kilisenin girişindeki hummalı bir çalışma görüyoruz.

İçeri girdiğimizde her yerden eserin camiden bozma olduğunu anla-

yabiliyoruz. İşte mihrap, minber kısmı, mahfile çıkış, içerde yaptığımız 

çekime sinirlenen orta yaşlı bir kişi müdahale ederek çekim yapmamızı 

engelliyor.

12 Türkün kaldığı Yukarı Cuma şehrinin merkezinde tek minareli ca-

minin önüne geliyoruz. Cemaat olmadığı için cami artık kullanılmıyor. 

Vakıflar tarafından kiraya verilen cami market yapılmış; içki şişeleri ve 

hınzır etlerinin satıldığı dükkânsa yüreğimizi sızlatıyor. Minare ve cami-

si mahzun Yukarı Cuma’dan ayrılarak Osmanlı’nın adalet ve hoşgörü-

sünü temsil eden, yıllarca kullanılan Rodoplar’daki Riski Manastırı’na 

gidiyoruz.

Osmanlı’nın adalet sembolü Riski Manastırı
Rodop Dağları’nın manzarası gerçekten muhteşem. Dağın zirvesine 

yakın yerde, çam ağaçları arasından gürül gürül suların çağlayıp aktı-
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Tuna’yla akan Medeniyet

“Kişver-i kafirden iman ehline akıp gelir
Kıbleye tutmuş yüzünü bir Müselman’dır Tuna”

Türk-İslam medeniyetinin dünya coğrafyasına yayılmasında İslam 
alimleri önemli görevler üstlenmiştir. Ata yurdumuz Orta Asya’dan; 
Türkistan ve Buhara’dan Anadolu’ya gelen Hoca Ahmet Yesevi ve 
Şâh-ı Nakşîbend Hazretleri’nin talebeleri, zahiri fetihten önce gönülleri 
feth etmiştir. Böylece, Selçuklu’dan Osmanlı’ya asırlarca sürecek olan 
huzur ve barış ortamının temelleri atılmıştır. 

Orta Asya’dan gelip Anadolu’ya, Rumeli’ne İslam medeniyetini 
taşıyan gönüller sultanı alp erenlerin hizmetleri unutulur mu? Şeyh 
Edebâliler, Hacı Bayrâm-ı Velîler, Mevlânâlar, Yunus Emreler, Dursun 
Fakîhler, Emir Sultanlar, Akşemseddinler ve daha nice gönül sultanları…

Aynı maksat için hizmet eden 36 padişah, 219 sadrazam ve 129 
şeyhülislam’ın idaresinde 3 kıtada 623 yıl hüküm süren Osmanlı, 23 
milyon kilometrelik bir coğrafyada, Rumeli ve Anadolu beylerbeyliği-
ne bağlı 34 Eyalet ve 377 sancakta çok uluslu ve çok dinli milletleri 
asırlarca birarada idare etti. Bir zamanların Osmanlı coğrafyasında, 
bugün değişik isimlerde kurulan 50’ye yakın millet, devlet olmalarını 
Osmanlı’ya borçludur.

Osmanlı’nın Makedonya’da 519, Bulgaristan’da 485, Arnavutluk’da 
433, Bosna-Hersek’de 415, Sırbistan’da 419, Romanya’da 340, 
Yunanistan’da 453 yıl ırk, dil ve din ayrımı gözetmeksizin insanları 
huzur ve barış içinde nasıl yaşattığı bugün bile merak edilip araştırıl-
maktadır.

Gönül sultanlarının yardımıyla Osmanlı’nın Rumeli’de kaldı-
ğı süre içinde Yugoslavya bölgesinde 6.616, Bulgaristan’da 3.339, 
Yunanistan’da 3.771, Arnavutluk’ta 1.015, Macaristan’da 724 ve Ro-
manya bölgesinde 234 vakıf eseri yaparak insanlığın hizmetine tahsis 
etmesi Türk-İslam medeniyetinin ihtişamını da göstermektedir. 

İşte, Tuna’yla akan medeniyet…
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ğı dağ yamacında Riski Manastırı inşa edilmiş. Murat Hüdâvendigâr’ın 
özel izni ile yapılan bu manastır ve papaz okulu ihtişamını halen koru-
yor. Riski Manastırı’nda Osmanlı’nın insana ve kültüre bakışını görmek 
mümkün. Manastırda 12 Padişah tarafından özgürlük fermanları veril-
miş. Fotoğraf çekmek için izin alamadığımız için, bu fermanları sadece 

görmekle yetiniyoruz.

Kimliğini kaybeden şehir Köstendil
Şimdi de Köstendil şehrindeyiz. Sağanak yağmur altında, ecdat 

yadigârı eserleri, geçmişin izlerini takip ediyoruz. Bir zamanlar 91 mek-
tep, medrese, han, cami ve kütüphanenin bulunduğu Köstendil’de bu 
eserler yıkılıp yok edilmiş. 

Yolumuz üzerindeki tarihî Fatih Camii, UNESCO tarafından koruma 
altına alınmasına rağmen yıkılmak üzere. Bulgar devlet yöneticileri tara-
fından yıllar önce başlatılan tamirat ekonomik sıkıntılardan dolayı yarım 
kalmış. Yıkılmak üzere olan minareyi incelerken yanımıza gelen orta yaş-
lı bir Bulgar bayan, caminin perişan halinden çok üzüntü duyduğunu 
söylüyor.

Köstendil’de başka Osmanlı eserleri de var elbette. 1571 yılında yapı-
lan Melek Ahmet Paşa Camii’nin minaresi yıkılmış ve cami müze haline 
getirilmiş. İşte caminin hemen karşısındaki çifte hamam… Her halinden 
Osmanlı eseri olduğu anlaşılan ve 1923 yılında tamir gören Alay Hama-
mı halen faaliyetini sürdürüyor. 

Yıkılıp hastane yapılan bir caminin sütunları hastane girişlerini süslü-
yor. Köstendil, Makedonya sınır kapısına çok yakın bir merkezde birçok 
köprü ve ihtişamlı eserden geriye sadece bir kaçı kalmış. Şehre hâkim bir 
tepe üstüne çıkarak Köstendil’i sağanak yağış altında hüzünlü bir şekilde 
seyrediyoruz. 

 Akşam şehir merkezinde dolaşıp yavaş yavaş kararan havanın hüznü 

ile Köstendil’e veda ediyoruz.

Varatsa ve Montana’da üzücü manzaralar
Sabah erken kalkarak Balkan dağlarına doğru yola çıkıyoruz. Bugün-

kü hedefimiz Vidin... Kocabalkan Dağları’nı aşıp Vidin’e gideceğiz. 230 
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km’lik yolumuz var. Sofya’ya el sallayarak veda ediyoruz. Kocabalkanlar’ı 
tırmanırken, akıncıların at koşturup su içtiği çeşmeler ve Balkan Dağları 
arkamızda kalıyor. 

Balkan Dağları’nın eteğinde yine bir Türk şehri Vratsa… Bir zaman-
lar şehre zenginlik katan cami, hamam, medrese ve türbelerden geriye 
hiçbir şey kalmamış. Yıkık ve perişan halde bir hamam buluyoruz. Ha-
mamın karşısındaki cami yıkılmış, yerine kereste fabrikası kurulmuş. Bir 
vakıf eseri olan ve vefasızlığa uğrayan bu hamamı yakından inceledikten 
sonra, Balkan Dağları’nın çam ağaçlı yamaçlarını seyrederek yolumuza 
devam ediyoruz.

Yolumuz üzerindeki Montana şehrine varıyoruz. Bulgar şovenizminin 
hâkim olduğu şehirde ayakta kalmış tek bir cami var. Uzaktan minaresini 
görüyoruz. Minarenin şerefeleri yıkılmış caminin kapı ve pencereleri sö-
külmüş. Uzun süre ahır olarak kullanılan caminin metrûk ve perişan hali 
içimizi sızlatıyor. Çekim yaptığımız sırada nefret dolu bakışlara muha-
tap oluyoruz. Rehberimiz bizi uyararak burasının Bulgar milliyetçilerinin 
çoğunlukta olduğu bir yer olduğunu ve hemen uzaklaşmamız gerektiği 
söylüyor.

Yavaş yavaş Tuna’ya doğru yaklaşıyoruz. Lom şehri uzaktan görülü-
yor. Şehre yakın bir yerde yanmış ve minaresinin yarısı yıkılmış bir cami 
ile karşılaşıyoruz. Köylülerden edindiğimiz bilgiye göre camiyi çocuklar 
yakmış. Ot ve dikenlerin kapladığı caminin çevresi, yıkık minare ve hara-
be hali ile geçmişin ihtişamını haykırıyordu.

İşte, Lom şehrindeyiz... Tuna boylarında gördüğümüz ilk şehir… Bir 
tesbih tanesi gibi dizilen Tuna boylarındaki Plevne, Vidin, Rusçuk, Razg-
rad, Şumnu, Silistre gibi şehirleri teker teker gezeceğiz. Tuna boylarında 
ecdadımızın kurduğu medeniyetin izlerini aramayı sürdüreceğiz. Bir za-
manlar 6 cami ve 1 medresenin bulunduğu Lom’da tüm aramalarımıza 
rağmen hiç bir esere rastlayamıyoruz. İşin garibi hiç bir Türk’le de karşı-

laşmadık. Üzgün bir şekilde Lom’dan Vidin’e hareket ediyoruz.

Pazvantoğlu Osman Paşa’nın Vidin şehri
Uzaktan Vidin şehri gözüküyor. Pazvantoğlu Osman Paşa’nın 

Osmanlı’ya kafa tuttuğu, kalesı ile meşhur Vidin ve köylerinde bir za-
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Bulgaristan’da Günümüze Ulaşan Bazı Osmanlı Eserleri
Sofya / Banyabaşı Camii

Sofya / Mahmud Paşa Camii
Sofya / Namazgah

Sofya / Sofu Mehmed Paşa Camii
İhtiman / İmaret Camii

Eski Cuma / Kız Ana Türbesi
Filibe / Hüdavendigar Camii

Filibe / Şehabüddin Paşa Camii
Filibe / Saat Kulesi

Filibe / Çifte Hamam
Filibe / Konaklar

Filibe / Perşembe Pazarı Camii
Razgrad / Ahmed Bey Camii

Razgrad / Saat Kulesi
Razgrad / İbrahim Paşa Camii

Köstendil / Feridun Ahmed Bey Camii
Köstendil / Fatih - Kanuni Camii

Köstendil / Çifte Hamam
Köstendil / İshak Paşa Köprüsü

Şumnu / Şerif Halil Paşa Külliyesi
Şumnu / Taş Han

Eski Zağra / Hamza Bey Camii
Pazarcık / Eski Cami

Samakov / Bayraklı Cami
Samakov / Küpeli Çeşme
Silistre / Bayraklı Cami

Silistre / Mecidiye Tabyaları
Vidin / Vidin Kalesi

Vidin / Osman Pazvantoğlu Kütüphanesi
Vidin / Vidin Kışlası

Belgradçık / Belgradçık Kalesi
Dupnica / Dupnica Camii
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manlar 90 civarında cami, mektep ve medrese bulunuyordu. Bunlardan 
geriye ne kaldığını merak edip araştırmaya koyuluyoruz. Kapısı kapalı ve 
içerisinde yangın çıkarılmış Pazvantoğlu Osman Camii’ni görünce hay-
retler içinde kalıyoruz. 

Dışardan her ne kadar iyi görünse de içi perişan bir halde. Cami kapı-
sındaki kütüphanenin mimarî stili gerçekten görülmeye değer. Kitabesi 
sökülmeye çalışılan bu eserin bahçesine rast gele atılmış mezar taşları 
insanı etkiliyor. Tuna sahilindeki bu caminin hemen ilerisinde de bir As-
keri Kışla bulunuyor.

Tuna sahilindeki Pazvantoğlu Osman Kalesi de mimari açıdan bir 
sanat harikası. Kale burçlarından Osmanlı tarihi ile özdeşleşmiş Tuna 
Nehri’ni seyretmek ayrı bir güzellik. Asırlarca ayakta kalan bu kale, geç-
mişte yaşadığı fırtınalı günlerin izlerini taşıyor. 

Vidin’de gezimize devam ediyoruz. Şehir merkezinde bir abide dikka-
timizi çekiyor. 200 yıl önce Halil ve İbrahim adlı iki kardeş adına dikilen 
bu abidenin üstündeki yazılar bu iki kardeşin bütün mallarını vakfederek 
bulundukları bölgeye cami yaptırıp dükkânlarını bağışladıklarını yazıyor. 
Bu abide bize Osmanlı’nın gittiği yerleri nasıl ma’mûr hale getirdiğini, 
vakıflar ve hayır işleri ile nasıl hizmet yaptığını gösteriyor. Vakfedilen 
bu yer üzerine yapılan cami yıkılmış, bahçesi otopark haline getirilmiş, 
dükkânlar da birileri tarafından sahiplenilmiş. 

Vidin’de kaldırım içinde ve apartman kenarında kalmış bir mezar dik-
katimizi çekiyor, bu mezarın bir zamanların ünlü Pazvantoğlu Osman 
Paşa’sına ait olduğunu öğreniyoruz. Bölgede hiçbir eser bırakmayan ko-
münistler belki de Osmanlı’ya kafa tutup bağımsızlık ilân etti diye bu 
mezara sahip çıkmışlar diye düşünüyoruz. 

Vidin’de bize rehberlik yapan öğretmen emeklisi yaşlı karı-kocanın 
gösterdiği ilgiye teşekkür ederek güneş batarken yola koyuluyoruz. Ala-
cakaranlıkta, ecdâdın at koşturup kervanlarını suladığı Tuna boylarından 
geçerek 200 km uzaktaki Plevne’ye doğru yol alıyoruz. 

Gazi Osman Paşa’nın Plevne’si
Gecenin geç vakti olsa da, uykusuz ve yorgunluktan bîtap düşsek de, 

düşmanlarının bile takdirini kazanan Gazi Osman Paşa’nın Plevne şehri-
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ne gelmenin heyecanıylayız. Yıllarca marş olarak mırıldandığımız; 

Tuna Nehri akmam diyor 
Etrafımı yıkmam diyor
Şanı büyük Osman Paşa 
Plevne’den çıkmam diyor

şiiri dudaklarımızdan dökülüyor.
Gecenin bir vakti bulduğumuz bir otele yerleşiyoruz. Birinci Murad’ın 

sadrazamı Çandarlı Ali Paşa tarafından 1388 yılında fethedilen Plev-
ne 1878 yılına kadar Osmanlı şehri kalmış. Tarihe altın harflerle geçen, 
mertlik ve yiğitliği ile düşmanlarının bile saygı ve sevgisini kazanan Os-
man Paşa’nın aylarca aç ve susuz savunduğu şehirdeyiz.

Plevne’de medeniyetimizin mührü olan eserlerin peşinde araştırma-
mıza başlıyoruz. Bir zamanlar köyleri ile birlikte 80 Osmanlı eserinin 
bulunduğu şehir merkezinde 24 camiden sadece biri kalmış. Caminin ar-
kasından geçen caddeye daha önceki Bulgar yönetimi Gazi Osman Paşa 
Caddesi adı vermesine rağmen son yıllarda bu adı değiştirmişler.

1877’de, 93 Harbi olarak tarihimize geçen Osmanlı-Rus Savaşı başla-
dığında Vidin ve Rahova bölgelerinin korunmasıyla görevli olan Osman 
Paşa’ya Plevne’ye hareket emri verimli, Osman Paşa da askeriyle beraber 
Vidin’den hareket edip 150 km’lik yolu zor şartlar altında tamamlayarak 
Plevne’ye ulaşmıştı. Rus kuvvetlerinin elindeki şehri ele geçirerek savun-
ma için gerekli tedbirleri almıştı. Rus ordusu Tuna’yı aşarak 20 Temmuz 
1877’de Plevne’ye saldırmış, fakat Osman Paşa’nın şehri kahramanca 
savunarak onları hayal kırıklığına uğratmıştı.

Rusları dize getiren ve aylarca uğraştıran Gazi Osman Paşa Plevne sa-
vaşlarını nerede yapmıştı? Cami imamı Recep İsmail ile müftülük görev-
lisi Ayaz Çortan bizlere rehberlik yapıyor. Savaşların en şiddetli yapıldığı 
tepeye bir bina yapılmış. Panorama adını verdikleri silindir şeklindeki bu 
binanın içinde Bulgar ve Rus 14 ressam tarafından çizilen tablolarla sa-
vaş anlatılmış.

Panorama yetkilileriyle görüştük. Plevne Müze Müdürü bizzat yakın 
alaka göstererek giriş için izin verdi.

Müzede sanat değeri çok yüksek tablolarda savaş bütün ayrıntıları ile 
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Plevne’de Gazi Osman Paşa
Osman Paşa Plevne’de Rus ablukasını yararak 10 Aralık ge-

cesi kaleyi terk edip Sofya’daki Türk birliklerine kavuşmak için 
hazırlıklar yaptırdı. Ordu, ikiye ayrılarak harekâta geçti. Osman 
Paşa’nın başında bulunduğu ilk bölük düşmanın muhâsara çem-
berine daldı, arkadan ikinci bölük ölüm çemberine atıldı. Rus-
ların üç muhâsara çemberinden ikisi yarılmış; fakat ordunun 
beraberindeki yaralılar ve ağırlıklar sebebiyle harekât hızlandırı-
lamamıştı. 2500 şehit verilmiş, Gazi Osman Paşa da sol ayağın-
dan yaralanmıştı. Osman Paşa, beraberindeki halkın ve maiye-
tinde her türlü fedakârlığı gösterebilecek askerin harcanmaması 
düşüncesiyle teslim olmak mecburiyetinde kaldı. Gazi Osman 
Paşa’nın teslim olma kararını alan Rus Çarı, Plevne’ye gelerek 
Osman Paşa’yı kabul etti. Gazi Osman Paşa, Çar’ın ikametgâhı 
olan evin kapısından içeri girdiğinde 150 kadar Rus subayı “Yaşa 
Osman” diye bağırdı. Osman Paşa bir koltuğunda ordu başhe-
kimi Hasib Bey ve diğer koltuğunda hizmetçisi bulunduğu halde 
Çar’ın odasına girdiğinde Çar ve bazı generaller kendisini ayakta 
karşıladı. Çar: “Nereye gidiyordunuz? Yüz altmış bin Rus askeri 
ile kuşatma altında olduğunuzu bilmiyor muydunuz?” diye so-
runca, “Evet biliyordum; fakat maksadım savaş hattınızı yarıp 
çıkmaktı. Gerçi bizim kuvvetimiz sizinkine nispetle azdı, ancak 
bundan önce üstün geldiğimiz muhârebelerde de kuvvetimiz o 
nispette idi. Üstünlük aza çoğa bakmaz” cevabını verdi. Çar: 
“Niçin silah bırakmadınız?” diye sorunca: “Devletim bana düş-
manı çok görünce silahı teslim et demedi, savaşmak için gön-
derdi” dedi. Bunun üzerine Çar: “Senin gibi bir kumandanın 
kılıcı alınmaz. Burada ve Rusya’da kılıcını taşımada serbestsin. 
Rusya’da bir Rus generali gibi karşılanacaksınız” diyerek konuş-
masını bitirdi. Bundan sonra Osman Paşa’yı Rus karargâhına 
götürdüler ve oradan Bükreş yoluyla Rusya’ya sevk edip Harkof 
kasabasında kendisine ikametgâh tahsîs ettiler. Osman Paşa yol-
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anlatılmış. Öyle ki, silindir şeklindeki dev binanın son katına çıktığımızda 
kendimizi Plevne savaşlarının içinde buluyoruz.

1000 m2 elde dokunmuş halı üstüne Plevne savaşlarının resimli ola-
rak anlatıldığı tablo karşısında insan dehşete kapılıyor. Tepe noktadaki 
panoda savaşın tüm boyutlarını görme fırsatını yakalıyor, Rusların bir 
haftada geçmeyi plânladıkları Plevne’de aylarca kalmasının harp tarihi 
yazarlarını şaşırttığını öğreniyoruz. 

Panorama binasının üstünden on binlerce Türk askerinin şehit olup, 
yüz binlerce Rus askerinin öldüğü savaşın yapıldığı yerleri görüyoruz.

Müzeden çıkarak yolumuza devam ediyoruz. İşte, Vid Irmağı ve Os-
man Paşa’nın yaralanarak kılıcını teslim ettiği köprü… Harabe haline 
gelmiş köprünün üstündeyiz. Şehri yakıp sivil halka zarar verme imkânı 
olmasına rağmen Osman Paşa’nın bunlara hiç tenezzül etmeyerek yiğit-
çe savaşması hem Bulgarları ve hem de Rusları hayran etmiş ve Osman 
Paşa’nın kılıcını alan Rus Çarı, iki saat sonra kılıcını Osman Paşa’ya geri 
vermiş. 

Şehir merkezindeki Osman Paşa’nın kılıcını geri aldığı ev aslına uygun 
olarak muhafaza edilmiş. Plevne Savaşları Osman Paşa’nın ne derece 
büyük bir asker olduğunun ve Osmanlı’nın nasıl devlet adamları yetiştir-

da giderken karşılaştığı Başkomutan Grandük Nikola tarafından 
da tebrik edilmiştir. 

Sultan İkinci Abdülhamit Han tarafından Gazi Osman Paşa’ya 
bir tebrik ve takdir telgrafı gönderilmiş, kendisine “Nişân-ı 
Osmânî” tevcih edilmiştir. Sultan Abdülhamit Han telgrafında, 
diğer asker ve subaylara da gerekli nişanların verileceğini bildirmiş 
ve Osman Paşa’ya “Gazânla Osmanlılığın şânını ve ordumuzun 
şeref ve haysiyetini yücelttin. Öz evlatlarım olan bütün kumandan 
ve subaylarıma ve övünç kaynağım olan muzaffer askerlerime, ayrı 
ayrı selam ederim” demiştir.

Gazi Osman Paşa, 5 Mayıs 1900’de 68 yaşında iken vefat etti 
ve vasiyeti üzerine Fatih Camii avlusuna defnedildi. Türbesini onu 
çok seven Sultan Abdülhamid Han yaptırmıştır.
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diğinin bir nişânesi olmuş adeta. Plevne’nin düşmesi Rusların İstanbul 
yakınlarına kadar gelmesine ve Osmanlı’nın Balkan topraklarını kaybet-
mesinde sebep olmuştur. Plevne Savaşları üzerine yazılıp söylenecek 
çok şey var; ancak burada dedelerini kaybeden kaç Türk Plevne’yi ziya-
ret ederek Fatihalar okudu sorusunu sormadan da edemiyorum. Gazi 
Osman Paşa ve Plevne şehitlerimizin aziz ruhlarına Fatihalar okuyarak 
yolumuza devam ediyoruz. 

Nigbolu Savaşları ve Yıldırım Bayezid
Tuna boylarındaki Niğbolu’dayız. 1396 yılında Yıldırım Beyazıt zama-

nında Osmanlı toprağı olan bu şehirdeki tarihi kaleye çıkıyoruz. Bugün 
sadece kapısı kalan kalenin içinde kurulan şehir kalıntılarına rastlıyoruz. 
Macar Kralı’nın önünde toplanan Haçlı ordularının kuşattığı bu kale-
yi kurtarmak için 24 saat içinde Edirne’den Niğbolu’ya gelen Yıldırım 
Bayezid’e “Yıldırım” unvanı de burada verilmiş. Bu muhârebeyle birlikte 
Niğbolu Kalesi 3 savaş görmüş. Dinamitlerle yıkılan bu kaleden şimdi 
Tuna boylarını izliyoruz.

Bir zamanlar köyleri ile birlikte 117 eserin bulunduğu Niğbolu merke-
zindeki 38 cami ve mescitten geriye yalnızca 3 cami ve 2 çeşme ile Hacı 
İbrahim Tekkesi kalmış durumda. 70 bin nüfusu olan şehirde yaşayan 6 
bin nüfusun 4 bini Müslüman. Tarladan dönen Türklerle sohbet ederken 
yaşlı bir nine bizlere Türklerin buraları unuttuğunu söylüyor... Niğbolu 
kasabasının perişan hali ve yaşlı Fadime Nine’nin hüzünlü bakışlarını da 
yanımıza katarak Tuna boylarındaki seyahatimize devam ediyoruz.

Son dönem adını dünyaya zulümle duyuran Niğbolu ile Ziştovi ara-
sındaki ölüm kampı ile tanınan Belene şehrindeyiz. Tuna Nehri içinde 
bir ada olan bu kampın bulunduğu yere geliyoruz. Güneş batmak üze-
reyken sahildeki balıkçılarla sohbet ediyoruz. Kampın uzaktan görüntü-
lerini tespit ederken, burada da komünist dönemde işkence ile öldürülen 
Türk ve Bulgarları saygı ile hatırlıyoruz. Bugün Belene kampı zulmedeni  
büyük bir  hapishane. Akşam geç vakitlerde Ziştovi’ye (Siviştov) varıyo-
ruz. Tuna Nehri’nin güneyindeki belde Veliko Tırnovo’ya bağlı. Köyleri 
ile birlikte toplam 39 eserin bulunduğu bu şehirde bugün bir iki cami 
kalmış. Tuna sahilinde yeşillikler içinde bulunan şehir 1791 yılında Os-



193

manlı-Avusturya savaşlarını sonlandıran barış anlaşmasının imzalandığı 
yer olmakla biliniyor. 1393 yılında Osmanlı Devleti’ne katılan bu toprak-
lar tarihte çok parlak günler geçirmiş; ancak Ziştovi bu gün unutulmuş, 
kaderi ile baş başa bırakılmış. “Gözden ırak olan gönülden de ırak olur “ 
sözünü Ziştovi’de biraz daha iyi anlıyoruz.

Medeniyet abidesi Rusçuk trenleri
Plevne-Rusçuk arasındaki “beyaz” anlamına gelen Bayala’ya uğrama-

dan geçmek olur mu dedik ve rotamızı bu güzel ve şirin kasabaya çevir-
dik. İşte Bayala Irmağı üzerindeki Osmanlı’nın son dönem eserlerinden 
tarihî Taşköprü bütün ihtişamı ile karşılıyor bizleri.

Biz köprüyü incelerken, sürülerini otlatmaya götüren bir çoban ya-
nımıza yaklaşıp selamlıyor bizleri. Kendisi ile kemerli taş köprü üzeri-
ne konuşurken balık tutan Bulgarlar da geliyor yanımıza. Türk çoban 
köprüyü bir Türk paşasının yaptırdığını söylerken, eski günlere göre çok 
daha rahat olduklarını ve şehir merkezine de bir cami yaptıklarını gururla 
söylüyor.

Bulgaristan’ın ilk demiryolu 
Tuna boylarında yolumuza Rusçuk’ta devam ediyoruz. 1393 yılında 

Yıldırım Bayezid zamanında Osmanlı topraklarına katılan Rusçuk’ta 
1773-1877 yılları arasında Ruslarla iki kez savaş yapılmış. Bulgaristan’ın 
beşinci büyük şehri olan Rusçuk; Avusturyalıların isteği üzerine 1790’da 
Osmanlı ile barış anlaşmasının imzalandığı yer olarak da tarihe geçmiş. 
Yayılmacı Rus ordularına karşı en uzun süre dayanan Tuna iskele şehir-
lerinden birisidir Rusçuk.

Bulgaristan’da ilk demiryolu Varna ile Rusçuk arasında yapılmış. 1 Eylül 
1861’de devrin padişahının fermanı ile yapımına karar verilmiş ve 21 Ma-
yıs 1864’te yapımına başlanmış. 26 Ekim 1866’da Mithat Paşa tarafından 
açılan demiryolu, 224 km uzunluğunda ve 8 istasyondan oluşuyor.

Köyleri ile birlikte toplam 256 tarihi eserin bulunduğu Rusçuk’ta bu-
gün sadece biri yeni inşa edilmiş iki cami bulunuyor. Çeşme, köprü, han, 
hamam ve medrese gibi birçok kültür ve vakıf eseri Ruslar tarafından 
yıkılarak yok edilmiş.
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Sultan Bayezid’e Yıldırım Unvanının
Verildiği Muhârebe 
Niğbolu önünde Osmanlı ve Haçlı orduları arasında 25 Eylül 

1396 tarihinde yapılan Niğbolu Meydan Muharebesi sonunda 
Bayezid Han’a “Yıldırım” unvanı verilmiş; Mısır’daki Abbasi 
halifesi zafer nameye verdiği cevapta Bayezid Han’a “Sultân-ı 
İklîm-i Rûm” unvanı ile hitap etmiş, o günden itibaren Osmanlı 
hükümdarlarına “sultan” denilmesi adet haline gelmiştir.

 Osmanlı Devleti’nin Avrupa kıtasındaki fetihleri, başta Papa 
olmak üzere bütün Hıristiyan devletlerini telaşlandırıyordu. Os-
manlı Devleti, Bulgaristan ve Sırbistan’ı fethederek, Tuna boyla-
rına ve Macar Krallığı hudutlarına dayanmıştı. Bizans Kayserliği 
küçültülüp, İstanbul ve çevresi surların içine sıkışmış, Anadolu ve 
Trakya’dan kuşatılmış durumdaydı. 

Bütün Avrupa milletleri silâha sarılmış ve Fransa, İngiltere, 
İskoçya, Almanya, Polonya, Bohemya, Avusturya, Macaristan, 
İtalya, İsviçre, Belçika ve diğer Avrupa memleketlerinden ve Vene-
diklilerle Rodos şövalyelerinden meydana gelen büyük bir Haçlı 
ordusu toplanmıştı.

Haçlılar ilerlerken, Katoliklik taassubuyla Balkanların Orto-
doks Hıristiyanlarını da öldürüp mallarını yağma ettiler. Osman-
lıların hoş görülü ve adil idaresindeki Balkanların yerli Hıristiyan 
halkı; can, mal, ırzlarına yapılan tecavüzlerden çok zarar gördü.

25 Eylül 1396 sabahı Avrupa’nın dört köşesinden toplanmış 
120.000 kişilik Haçlı ordusu ile bunun yarısı miktarındaki Os-
manlı ordusu karşılaştı. Osmanlıları Avrupa kıtasından atmak 
için bütün imkânlarını seferber ederek hazırlanan Haçlı ordusu, 
Sultan Bayezid Han’ın akıllıca taktikleri karşısında fazla direne-
memiş, 25 Eylül 1396 tarihinde Niğbolu’da zafer Osmanlı’nın 
olmuştu. Bu zaferde Haçlıları hayrete düşüren hız ve çeviklik, 
Sultan Bayezid’e “Yıldırım” unvanının verilmesini sağlamıştır.

Kalabalık ordusuyla Niğbolu’ya gelirken ordunun kalabalığına 
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Rusçuk’ta, 1875 yılında yapılan Mirza Sait Paşa Camii’nin yanındaki 
konak, Erkek İmam Hatip Lisesi haline getirilmiş. Kız İmam Hatip Li-
sesi de bu camiye çok yakın bir yerde bulunuyor. Okul, Mirza Sait Paşa 
tarafından yapılmış bir konakta hizmet veriyor; kapısında İslâm Kalkın-
ma Bankası’nın katkısı ile restore edildiği yazıyor. Buradaki öğrencilerle 
sohbet ediyoruz. 

Şehir merkezindeki diğer bir camiye gidiyoruz. 1993 yılında eski caminin 
temelleri üzerine yapılan beyaz kurşun kubbeli Hacı Mehmet Bey Camii’nin 
imamı bizlere Rusçuk’ta yaşayan Türkler hakkında bilgiler veriyor. Tuna sa-
hilindeki tren garı gerçekten görülmeye değer. Mithat Paşa tarafından satın 
alınan lokomotif ve vagonlar da burada koruma altına alınmış.

Sultan Abdülaziz’in bindiği tren vagonu ziyaretçilere kapalı. Bulgar 
bekçi bizlere kapıyı açarak trenleri incelememize izin verdi. İstasyon bi-
nası geçmişin izlerini taşıyor; istasyondaki tarihî lokomotif ve vagonlar 
Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’ı sömürdüğünü söyleyenlerin suratına 
atılmış bir tokat misali duruyor orada. 

Rehberimiz, Mithat Paşa tarafından kurulan ziraat ve hayvancılık 
çiftliklerinin halen faal olduğunu da söylüyor. Şehre hâkim bir tepeye 

bakarak “Gök çökecek olsa mızraklarımızla tutarız” diye böbürle-
nen Sigismund, Venedik kadırgasına binerek ülkesine kaçtı; kaça-
mayanlarsa kendilerini Tuna Nehri’ne atıp boğuldu.

Osmanlı himayesindeki Vidin-Bulgar Krallığı’na son verildi. 
Haçlılardan alınan ganimetlerle ülkede imar faaliyetleri başlatılıp 
sosyal yardım müesseseleri inşa edildi. Savaş esirlerini Bursa’ya 
getiren Sultan Bayezid Han, fidye karşılığı hepsini serbest bıraktı. 
Esirler arasında bulunan Korkusuz Jean ve arkadaşları, âdil sultan 
Yıldırım Bayezid’e karşı silah kullanmayacaklarına yemin edince 
Bayezid Han; “Bana karşı silah kullanmayacağınıza dair ettiğiniz 
yeminleri size iade ediyorum. Gidiniz, yeniden ordular toplayınız 
ve bizim üzerimize geliniz. Bana bir kere daha zafer kazanmak 
imkânı sağlamış olursunuz. Zira ben, Allah Teâlâ’nın dinini yay-
mak ve O’nun rızasına kavuşmak için dünyaya gelmişim” demiştir.
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kurulmuş televizyon kulesinden Rusçuk şehri, Tuna Nehri ve Romanya 
sahillerinin manzarasına doyamadan Rusçuk’a veda ediyoruz. 

Silistre Sancağı’nın merkezi Razgrad 
Şimdiki durağımız Razgrad… Süleyman Paşa tarafından 1393 yılında 

Osmanlı topraklarına katılan bu şehir, 1878 yılına kadar Silistre sanca-
ğının kazasıydı. 80 kilometre mesafelik yolumuzu hızla tamamlayarak 
Razgrad şehrine ulaştık. 

Şehir merkezindeki meydanda bulunan, Kanuni Sultan Süleyman’ın 
veziri makbul ve maktûl İbrahim Paşa tarafından1609 yılında yaptırılan 
bu güzel ve şirin cami Osmanlı’nın Balkanlar’da ayakta kalan en büyük 
camisi. Klasik Osmanlı mimarisinin en güzel eserlerinden birisi olan ca-
minin son cemaat mahalli yıkılmış. Her taraf perişan, 30 yılı aşkın bir sü-
redir tamir görmeyen cami ise kapalı. Cami avlusundaki tarihî hamamın 
dinamit ve tanklarla yıkılarak yerine bir kültür merkezi kurulduğunu öğ-
reniyoruz. Caminin hemen yanında 1854 yılında Mithat Paşa tarafından 
yapılan saat kulesindeki saat halen çalışıyor; değişen tek şey tepesindeki 
hilâlin yerini haç almış olması...

Razgrad merkezinde, 1608 yılında yapılan ve artık sadece cuma günleri 
açılan yeşillikler içindeki Ahmet Bey Camii’ne geliyoruz. Minarenin za-
rafeti bizi etkiliyor; ancak 177 vakıf eserinin bulunduğu şehir merkezinde 
geriye sadece 3 eser kalmış olmasına üzülmeden de edemiyoruz.

Kemaller Kasabası İsperih olmuş
Yolumuz çok, zamanımız yok... Yolculuğumuzu Osmanlı tarihinde yi-

ğit ve mert askerlerin, güçlü pehlivanların, âlim ve fazıl din adamlarının, 
bilgili ve becerikli devlet adamlarının yetiştiği Deliorman (Dolu Orman) 
bölgesinde sürdürüyoruz. 

Bol ve çok ormanı olan bölge anlamına gelen Deliorman, birçok şehir 
ve kasabanın bulunduğu Balkan Dağları ile Tuna Nehri arasında kalan 
geniş bir ovada yer alıyor. Deliorman’ın merkez bölgelerinden birisi olan 
İsperih (Kemaller) kasabasındayız. Belediye Başkanı Adil Raşitoğlu biz-
leri samimi bir tavırla karşılıyor ve İsperih adının Han Asparuh’tan geldi-
ğini, kasabanın adının daha önce Kemaller olduğunu söylüyor.

Deliorman doğumlu olan Belediye Başkanı’ndan birçok meşhur ismin 
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bu bölgeden çıktığını öğreniyoruz. İşte Deliorman’ın yetiştirdiği meşhur-
lardan bazıları: Celal Bayar, İsmet İnönü’nün annesi Cevriye ve eşi Mev-
hibe Hanımlar, Ahmet Cevdet Paşa, Muallim Naci, Org. Nurettin Ersin 
ve Salih Omurtak, Pehlivanlardan Kel Aliço, Filiz Nurullah, Koca Yusuf, 
Kara Ahmet, Kurtdereli Mehmet...

İslamiyet’e büyük hizmeti olan büyük âlimlerden Süleyman Hilmi Tu-
nahan Efendi Hazretleri, Ahmet Davutoğlu ve Osman Keskioğlu’nun 
yanı sıra Türkiye’de işinde ve mesleğinde başarılı olmuş birçok kişinin 
kökenlerinin Deliorman bölgesinden olduğunu söylüyor.

Başkana bu meşhur kişilerin bölgeye gelip gelmediğini soruyoruz. Al-
dığımız cevap gerçekten üzüntü verici. Kökenleri bu bölgeden olan bir-
çok meşhur, imkânları olmasına rağmen bölgeyle ilişkilerini kesmiş. An-
cak bir isim var ki talebeleri bu bölgeye büyük ilgi gösteriyor; Süleyman 
Hilmi Tunahan Efendi (k.s.)… Başkan Raşitoğlu bizleri İsperih’e 10 km 
mesafedeki Süleyman Hilmi Tunahan Efendi’nin (k.s.) doğduğu Ferhat-
lar (Varatlar) köyüne götürüyor. 

Osmanlı’nın son döneminde yetişmiş, Sahn-ı Semân Medresesi’ni 
ve Hukuk Fakültesi’ni birincilikle tamamlamış büyük âlim ve mutasav-
vıf Süleyman Hilmi Tunahan Efendi Hazretleri’nin (k.s.) doğduğu ve 
çocukluk yıllarının geçtiği Ferhatlar köyündeyiz. Osmanlı döneminde 
ordudan emekli olan askerler tarafından kurulan bu köy buram buram 
Anadolu kokuyor.

400 yıllık geçmişi olan köyün içinde muhteşem bir cami yapılmış. Baş-
kan Raşitoğlu bu güzel caminin Süleyman Efendi’nin talebeleri tarafın-
dan yaptırıldığını, malzemesinin ve işçilerinin Türkiye’den geldiğini ve bu 
güzel eserin ortaya çıktığını söylerken ilgililere teşekkür etmeyi de unut-
muyor. Ve buradaki kadar bu coğrafyayla ilgilenilse, Bulgaristan’ın her 
bakımdan güçleneceğini ekliyor. Misafirhanesi olan bu cami gerçekten 
de görülmeye değer. 

Süleyman Efendi Hazretleri’nin doğduğu mütevazı ve huzur dolu 
mekâna gidiyoruz. Bizleri Süleyman Hilmi Tunahan Efendi Hazretleri’nin 
amcazâdeleri karşılıyor. Onlara bir süre hasbihâl ettikten sonra gerekli 
ziyaretleri de yaparak İsperih’ten ayrılıyoruz.
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Demir Baba Tekkesi görülmeye değer
40 kilometrelik yolu hızla giderek yemyeşil ve buz gibi suların çağladığı 

Demir Baba Tekkesi’ne geliyoruz. Bulgar Kültür Bakanlığı tekkeyi resto-
re etmiş. Muhteşem taş işçiliğine sahip tekke görülmeye değer mimari 
güzellikte. Tekkenin gerek suyu ve gerekse havası adeta şifa kaynağı… 
İsperih’in suyunun bu tekkenin bulunduğu yerden temin edildiğini de 
öğreniyoruz burada. 

Tekkenin bulunduğu ormanlık alan içinde belediyeye ait anaokulunu 
ziyaret ediyoruz. Okul yöneticileri bizleri tuz ve ekmekle karşılıyor. Türk 
çocukları ve öğretmenlerle görüşüyor, sohbet ediyoruz. 

Dünyaya nam salmış Koca Yusuf’un Köyü
Deliorman bölgesindeki Karalar köyüne geliyoruz. Güç ve kuvvette 

“Türk gibi güçlü” deyimini dünyaya söyleten ve kazandığı dünya şam-
piyonluklar ile adını tarihe yazdıran ünlü Türk pehlivanı Koca Yusuf’un 
köyündeyiz. Kaderi ile baş başa bırakılmış köyde Koca Yusuf’un bizzat 
kendi yaptırdığı eve geliyoruz. 

Bizden önce de bazı Türk ziyaretçiler gelip gitmiş. Evin sahibi İdris Bey 
evi 25 bin Levi’ye bir Bulgar’dan satın aldığını, bazı Türk işadamlarının 
bu evi satın alarak müze yapmak istediklerini söylüyor. Koca Yusuf’un 
idman yaptığı 400 Kiloluk taşın etrafı telle çevrilmiş. Usta pehlivan bu 
kayayı 8 km uzaklıktaki taş ocağından sırtında taşıyarak köyüne getirmiş 
ve taşı antrenman yaparken kullanırmış. Koca Yusuf’un evini ve idman 
taşını inceleyerek köyden ayrılıp Şumnu’ya doğru yola çıkıyoruz. 

Deliorman bölgesinde, Osmanlı’ya askeri üs ve tabii kale görevi yap-
mış Şumnu’dayız. Şehir girişinde, 1741 yılında Şerif Halil Paşa tarafın-
dan yaptırılan Tombul Camii karşılıyor bizi. 1389 yılında Çandarlı Ali 
Paşa tarafından fethedilen Şumnu stratejik açıdan önemi olan bir şehir.

1810 yılında Osmanlı-Rus Savaşlarında Ruslar, 50 bin ölü vererek sa-
vaşı kaybetmişler. Yeşil bir dağ yamacının eteğinde kurulan Şumnu’da 
dev gökdelenlerin yanında Kale ve Tombul Cami sessiz sedasız eski gün-
lerin izler taşıyor.

Osmanlı döneminde, tarihi kaynaklara göre, 63’ü şehir merkezinde 
olmak üzere Şumnu’nun genelinde 229 eseri bulunuyordu. Bu eserler-
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den bugün geriye sadece bir kaçı kalmış. Şehir merkezindeki bu eserleri 
bir bir geziyoruz. Şerif Halil Paşa Camii ve Medresesi görülmeye değer 
güzellikte. Bu caminin bir de hikayesi var: “Ben sana paşa değil adam 
olamazsın dedim” diyen babayı memnun etmek için yapılan muhteşem 
camii bugün yer yer yıkılmaya yüz tutmuş bir durumda.

 Bu muhteşem camii ve medresenin tamiri için eski Cumhurbaşkanı-
mız Süleyman Demirel tarafından verilen söz unutulmuş. Cami içinde 
müftü ve imamla görüşüyoruz. Bizim aracılığımızla eski Cumhurbaşkanı 
Demirel’e 10 bin kişinin huzurunda verdiği tamir sözünü hatırlatarak si-
tem edip sözünü tutmasını bekliyorlar.

Şehir merkezindeki bir başka eser de, 1740 yılından beri her 15 da-
kikada bir gong sesi ile Şumnu’yu çınlatan saat kulesi. Kule, Mehmet 
Duducuoğlu tarafından yapılmış. Bu eşsiz saat kulesinin bu günkü gö-
nüllü bekçisi bir Bulgar. İsmini vermekten kaçınan bu Bulgar, kulenin 
etrafındaki yerin belediye tarafından satıldığını, saat kulesinin yıktırıla-
cağını öğrenince bu kulenin kurtarılması için Bulgaristan müftülüğüne 
ve T.C. Büyük Elçiliği’ne bilgi verdiğini, ancak ilgi görmediğini sitemli bir 
şekilde anlatıyor.

İşte 17. yüzyıl eseri tarihî Bedesten… 1922 yılında tamir gören bedes-
ten tüm ihtişamı ile ayakta karşılıyor bizleri. Bedestenin yanı başındaki 
Köprübaşı Hamamı 10 yıl önce terk edilmiş; bugünse yıkılmak üzere bir 
halde. 1749 yılında yapılan Kalak Camii’nde Şumnu’lu Müslümanlar 
namazlarını kılıyor. 1851 yılında Rıfat Paşa tarafından yaptırılan Rıfat 
Paşa Tatar Camii ve Medresesi tüm vefasızlığa rağmen ayakta kalma 
mücadelesi veriyor.

1654 yılında yapılan Ravna çeşmesi susuzluktan kurumuş. Oluk ve 
kürünü parçalanmış olan çeşme yıllardan beri suya hasret… Osmanlı 
mimarisinin izini taşıyan çeşme de diğer pek çok eser gibi ayakta kalma 
mücadelesi veriyor. 

Şeref Halil Paşa Camii karşısındaki Erkek İmam Hatip Lisesi’ni, bir 
başka adla Nüvvap Okulu’nu ziyaret ediyoruz. Bulgaristan’ın çeşitli yer-
lerinden okumak üzere buraya gelmiş gençler bizleri samimi bir hava 
içinde karşılıyor. Okul müdürü Osman İsmail, okul hakkında bilgiler ve-
riyor. Şumnu’daki tarihî eserlerin bir bir yok edildiğini söyleyen Osman 
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İsmail, Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden Bulgaristan Türklerinin 
geçmişi unutmamalarını söylüyor.

Şumnu’da kaldığımız otelin sahibi bir Türk. Şehre hâkim bir tepe üze-
rindeki iki katlı otelin etrafı çamlık. Hemen yanında da ecdadın bir eseri 
var. Geçmişte zindan olan bu yapı, bir süre lokanta olarak kullanılmış. 
Zindanın karşısındaki kale Osmanlı döneminde çok az kullanılmasına 
rağmen 3 bin yıllık bir geçmişe sahip. 

Şehre hâkim tepe üstündeki Bulgaristan tarihini simgeleyen At Başı 
heykeline gidiyoruz. Buradaki Bulgar görevliler Türkiye’den geldiğimizi 
öğrenince, yasak olmasına rağmen aracımızı anıtın içine kadar getirme-
mize izin veriyor. Bulgaristan tarihini değişik figürlerle anlatan bu at başı 
heykelinden Şumnu’nun güzel manzaralarını görüntüleyip Silistre’ye 
doğru hareket ediyoruz.

Namık Kemal’in Silistre’si
Tuna boylarında Silistre ve Dobnice seyahatimize devam ediyoruz. Si-

listre, Birinci Murat Han tarafından 1389 yılında Osmanlı topraklarına 
katılmış. 1878 yılına kadar iki ayrı Osmanlı-Rus savaşına sahne olmuş. 
Ruslar bu savaşlarda çok ağır yenilgilere uğratılmış.

Silistre’de ilk durağımız Silistre Kalesi. Aslına uygun bir şekilde tamir 
edilmiş ve Tuna’ya hâkim bir tepe üzerine kurulmuş bu kale bize yıllar 
önce süren vatan müdafaasını hatırlatıyor.

Osmanlı ordusunun Tuna Serdâr-ı Ekremi Müşir Ömer Paşa’nın ida-
resindeki ordu bu topraklarda Ruslara karşı büyük mücadeleler vermiş. 
Bu mücadelelerin en önemlilerinden birisi de şüphesiz ki Silistre’de 
yaşanmıştır. Tuna’daki Osmanlı birlikleri diğer birliklere göre seçme 
askerlerden oluşturulmuştur. Ömer Paşa genellikle savunmaya yönelik 
idaresinde, küçük baskınlarla elde edilen başarıların Osmanlı askerinin 
moralini yükseltmeyi ve Ruslara karşı topyekûn bir zafer elde etmeyi 
planlıyordu. Tuna boylarındaki bu hâkimiyet mücadelesi Bulgaristan ve 
Sırbistan’ı ilgilendirmekle beraber Bosna-Hersek ve Avusturya’ya kadar 
yayılan büyük bir coğrafyayı kapsamaktaydı. 

1854 yılında Ruslar, bütün güçlerini Tuna üzerinde Osmanlı’nın en za-
yıf olduğunu zannettikleri Silistre’ye yöneltmiş ve Tuna’yı bu noktadan 
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geçmişlerdi. Silistre, Rusçuk gibi Romanya’dan Balkanlar’a uzanan ana 
yollardan birisidir. 1829’da Edirne Anlaşması’yla sonuçlanan savaşta 
Ruslar Silistre’yi zapt etmiş ve o yol üzerinden Balkanlar’a geçmişler-
di. Bu savaştan sonra Sultan Mahmut Silistre’yi bizzat gezerek istihkâm 
yerlerini kuvvetlendirmişti. Yani Osmanlılar Rusların yeni bir savaşta 
Tuna’yı buradan geçmeyi deneyeceklerini biliyordu ve bunun için önlem-
lerini en iyi şekilde almıştı.

Ruslar, beklendiği gibi 1854 yılının 18 Mayıs’ında Silistre’ye hücum 
etmiş, Silistre’nin Tuna’nın güneyinde olması ve arkasında Deliorman 
bölgesinin tam bir Türk vatanı olması sayesinde, yardıma gelen Türk gö-
nüllüler Silistre’yi yanlız bırakmamış, yardıma gelmişlerdi. Tuna kıyısın-
daki kanlı mücadeleler 42 gün sürmüş ve Ruslar başarılı olamamışlardı. 
Savaştan tam 19 yıl sonra bu çatışmalar Namık Kemal’in “Vatan Yahut 
Silistre” adlı tiyatro oyununa ilham kaynağı olmuştur. Niğbolu, Mohaç, 
Estergon, Budin, Plevne derken Belgrat Kalesi gibi Silistre Kalesi de as-
keri tarihimizdeki şanlı yerini almış, bu mücadeleler Tuna’nın hâlâ bir 
Türk nehri olduğunu da göstermiştir.

Bu zaferlerimizi düşünerek kaleye geliyoruz. Kalenin kapısı açık, içeri-
sini otlar kaplamış. Kale içindeki Osmanlı çeşmesi geçmişe ağlarcasına, 
gözyaşı misali ince ince akıyor. Tabyaları gezerek kalenin zindan kısmına 
giriyoruz.

Kale içinde bir kitabe dikkatimizi çekiyor. Komünist yönetimin yıkıl-
masından sonra ekonomik sıkıntı sebebiyle fazla bakım görmeyen bu 
kaledeki yazıyı rehberimiz Rıdvan Ömer Bey’den tercüme etmesini isti-
yoruz. Kitâbede bir Bulgar ajanın Ruslara şu tavsiyesini okuyoruz: “Ey 
Rus komutanlar! Önce Silistre Kalesi’ni gezip görmelisiniz ve bu kale 
hakkında bilgiler almalısınız. Bu kaleyi almadan Bulgaristan’a girmek ve 
Türkleri yenmek hiç mümkün değil.” Evet, stratejik önemi büyük olan bu 
kale Osmanlı’yı hatırlatıyor her haliyle.

Silistre şehrine hâkim bir tepeye çıkarak buradaki bir lokantada Tuna’ya 
özgü balık yemeği yedikten sonra çaylarımızı yudumlarken Silistre’yi kuş 
bakışı seyrediyoruz. 

126’sı cami 95’i kervansaray, hamam, çeşme ve medreseden meydana 
gelen toplam 221 ecdat yadigârından geriye ne kaldığını görmek üzere 
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Silistre merkezindeyiz. Zamana karşı direnen tek bir cami ile karşılaşı-
yoruz: Bayraklı Camii… Etrafı içkili lokanta ve büfelerle doldurulmuş, 
duvarları çatlamış. Bir zamanlar camiinin bahçesinde bulunan ve birçok 
büyük ilim adamını yetiştiren Satırlı Medresesi artık yok.

Camii avlusundaki mezarlar sökülüp taşları yıkılarak etrafa atılmış. 
Camiiyi inceleyerek görüntü alırken camii bahçesinde evi olan bir Bulgar 
tepki gösterip bize kızıyordu. Buradan ayrılarak Silistre’den 70 km uzak-
lıktaki Dobnice kasabasına doğru hareket ediyoruz.

Dubnice’de ecdadın inşa ettiği 72 cami, kervansaray, han, hamam ve 
medreseden geriye sadece 3 tanesi kalmış. Güneş batarken şehre giriyoruz. 

Saat kulesi ve Sancak Konağı’nın bulunduğu orijinal Türk mahallesin-
den başlıyoruz gezimize. Bu esnada lokantada çalışan orta yaşlı, Türk 
bir hanım bu eserlerin her geçen gün tahrip olduğunu söylüyor ve Türk-
lerin bu eserlere sahip çıkmasını istiyor.

Sancak Konağı’nın bir camii olduğunu görmek her bakımdan müm-
kün. Saat kulesi bütün ihtişamı ile “Ben Osmanlı eseriyim.” diyor. Şeh-
rin içindeki tek camiye geldiğimizde camiinin kapalı olduğunu gördük. 
Akşamın alacakaranlığında şehirden ayrılıyoruz. Menzîl-i maksûdumuz 
Varna, Balçık ve Burgaz...

Tuna Boylarından Karadeniz’e
Karadeniz sahilinde, Bulgaristan’ın en büyük liman şehri Varna’dayız. 

Burası, Avrupa’yı Asya’ya bağlayan önemli demiryolu, havayolu ve de-
nizyollarının kavşak noktasında bulunuyor. Kendi kendime soruyorum, 
acaba her biri diğerinden kıymetli 64 eserden geriye ne kalmış olabilir? 
Murat Hüdâvendigâr tarafından 1389’da fethedilen Varna şehri, 1878 yılı-
na kadar 3 önemli savaşa sahne olmuş. 1444 yılında Macar kralının komu-
tasındaki Haçlı orduları ile yapılan savaşta kesin zafer elde etmiş Osmanlı 
Devleti. Bu savaşta Beylerbeyi Karacabey ile Umurbeyoğlu Osman Çelebi 
de şehit düşmüştü.

1774 yılındaki Rus savaşında Osmanlı’nın yine kesin zafer elde etmesi-
ne karşın 1828’de Rus savaşında kale muhafızının Ruslara sığınması ile 
büyük bir yenilgi yaşanmıştı. Askerî ve ekonomik açıdan önemli rolü olan 
Varna kuzeydoğu Bulgaristan’ın en büyük, nüfus bakımından da üçüncü 
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büyük şehri. Osmanlı zamanında 18 camii bulunan şehirde şu an iki camii 
kalmış ve bunlardan sadece biri ibadete açık. İbadete açık olan Aziziye 
Camii’nin 1795 yılında yapıldığı sanılıyor. Aziziye Camii devrin padişahı 
Sultan Abdülaziz tarafından yaptırıldığı için sultanın adını almış. Bir di-
ğeri ise Hayriye Camii. Varna’nın merkezindeki bu tarihi yapı 1835 yılında 
inşa edilmiş; ancak şu an ibadete açık değil. Hayriye Camii’nin geniş çaplı 
bir restorasyona ihtiyacı var. Hayriye Camii ve kitabesi olmayan Aziziye 
Camii perişan bir halde Osmanlı’nın torunlarının ilgisini bekliyor.

Balçık, Karadeniz sahilinde şirin bir kasaba... 1389 ile 1878 yılları ara-
sında Osmanlı toprağı olan ve Hacıoğlu Pazarcığı’na bağlı bir nâhiye. 
Komünist yönetim tarafından sahilde kurulan milli parktaki ağaç, şelale 
ve daha da önemlisi kraliçe tarafından Türk paşası onuruna yapılan Mi-
nareli Saray bizleri derinden etkiliyor. Osmanlı’nın yaptığı 55 kültür ve 
sosyal eserinden geriye bir kaç tane kaldığını üzülerek öğreniyoruz.

Bir zamanlar Osmanlı donanmalarını uğurlayan Karadeniz dalgala-
rının sesleri kulaklarımızda çınlayarak Balçık’tan ayrılıp Burgaz’a doğru 
yola çıkıyoruz. Burgaz’da ilk durağımız Türkiye’nin Burgaz Başkonso-
losluğu. Konsolosluk vekâleten yürütülüyor.

Karadeniz’e açılan bir liman kenti olan Burgaz şehrinde ecdadın hiçbir 
eserine rastlayamadık. 30 Kilometre mesafedeki Aydos’a doğru hareket 
ediyoruz. 

ay ve Yıldız: aydos
Ay ve yıldız anlamına gelen yeşillikler içindeki Aydos şehrindeyiz. Bur-

gaz şehrinin kuzeybatısında, Burgaz Yambol demiryolu üzerinde olan 
şehirde Osmanlı devrinde birçok tarihi eser inşa edilmiş. Şehirde bir za-
manlar köyleri ile birlikte 75 cami, medrese, hamam ve diğer vakıf eser-
lerinin bulunduğunu biliyoruz. Ancak bunlardan ne kadarı günümüze 
ulaştığı meçhul.

Karadeniz kıyısına 15 kilometre uzaklıkta bulunan şehrin merkezinde-
ki 21 vakıf eserinden geriye sadece bir camii kalmış. 1435 yılında yapılan 
Yıldırım Bayezid Camii’nde 5 vakit ezan okunuyor. Öğle namazına gelen 
Müslüman cemaatle cami içinde sohbet ederek geçmişin hatıralarını yâd 
ediyoruz.
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Kiremitli Köyü’ndeki o güzel eşsiz mimariye sahip eserleri görmeden 
geçmek olur mu? Meşe ormanlarıyla kaplı dağlar arasındaki Aydos şeh-
rinden ayrılarak Karniabad şehrine doğru yol alıyoruz.

Yol üzerindeki Karinabad’da Osmanlı’nın yaptırdığı 43 eserden sadece 
3’ü ayakta kalmayı başabilmiş. Şehir merkezinde cumbalı olarak, kes-
me taşlardan yapılmış bir mimari şâheser olan Karaca Camii’nin gü-
zelliği insanı duygulandırıyor. Caminin hemen karşısındaki Sinan Bey 
Hamamı’nın bir kısmı yıkılmış, tabanlar delinerek suları kesilmiş. Bir 
Bulgar’ın hamamı satın alarak tamir etme isteğine bazı fanatik Bulgar 
milliyetçilerinin karşı çıktığını öğreniyoruz. Hamam karşısındaki saat 
kulesi Osmanlı mimarî üslubunda inşa edilmiş. Hamamın perişan hali 
ve caminin hüzünlü duruşu içimizi sızlatıyor. Karniabad’dan ayrılarak 
Yambol şehrine doğru hareket ediyoruz.

Yambol ve Silven şehirlerini gördünüz mü?
Bir zamanlar küçük bir köy olan Yambol’u Osmanlılar şehir yapmış; 

23’ü şehir merkezinde olmak üzere, köyleri ile birlikte camii, medrese, 
hamam ve kütüphaneden meydana gelen 64 vakıf eseri de imar etmişler. 
Bu eserlerden şehir merkezinde sadece bir cami ile bedesten kalmış. Ebu 

Bekir veya Eski Camii adı ile anılan camiinin 1413 yılında yapıldığını 

tespit ediyoruz.

Bedesten ve cami karşı karşıya duruyor. Yambol Bedesteni olarak da 

bilinen tarihî yapıda onlarca dükkân var. Bazı gençler orada çekim yap-

mamıza karşı çıkıyor. Modern dev binalar arasında sıkışıp kalmalarına 

rağmen bu iki güzel eser Yambol’a adeta Osmanlı’nın mührünü vurmuş. 

Bütün vefasızlığa rağmen bu mühür asırlarca burada kalacak.

Yeşillikler içindeki camii ve bedesteni ardımızda bırakarak Silven yo-

luna çıkıyoruz. Yine akşam olmak üzere. Silven girişinde bir Çingene 

düğünü ile karşılaşıyoruz; Çingenler tarafından etrafımız kuşatılıyor. 

Osmanlı’nın 43 vakıf eseri yaptığı bu şehirde bize gönüllü olarak yaşlı 

bir Çingene rehberlik yapıyor. Binaların arasında kalmış yıkılmak üzere 

olan Türk hamamının görüntülerini çekme isteğimize inşaat bekçisi bir 

Bulgar yardımcı oluyor. 

Saat kulesi yanmış, askerî elbise dikim evi olarak kullanılan Osmanlı’dan 
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kalma çuha fabrikası da yıkılmak üzere. 1822 yılından kalma bir kartpos-

taldan şehrin geçmişteki durumuna bakıyoruz.

Silven’in üstündeki yüksek dağların arkasında güneş batarken şehir ya-

vaş yavaş karanlığa gömülüyor. Buranın eski ve yeni halini düşününce Rus 

işgalcilerinin Bulgaristan’da yaptığı tahribatın boyutlarını daha iyi anlaya-

biliyoruz. Çingene düğününden yükselen çalgı seslerini de geride bıraka-

rak, dur durak bilmeden Bulgaristan seyahatimize devam ediyoruz. 

Kocabalkanlar’ın geçidi Şıpka’da bir gece
Güneşli bir öğle vakti... Preslav Dağı’nın güney yamacında, Razgrat’ın 

36 km güneyinde, Şumnu’nun 41 km batısında yer alan Tırkoviçte (Eski 
Cuma) kasabasındayız. 1573 yılında ilk Osmanlı kayıtlarında Eski Cuma 
adı ile kayıtlı olan şehir 1658 yılında idari merkez olmuş. Ecdat burayı 
da ihmal etmemiş, 15’i şehir merkezinde olmak üzere 33 cami, medrese 
mektep ve hamam yaparak burayı da ma’mûr bir şehir haline getirmiş. 
Bu eserlerden acaba günümüze kaç tanesi ulaştı? 

Bir pazar yerinin yanında, gösterişli minaresi ile bizleri selamlayan 
Saat Camii’ndeyiz. Camiinin imamı Rafet Hatipoğlu karşılıyor bizle-
ri. Minaresinden beş vakit ezan duyulan camiinin içinde sohbet edip 
bilgi alıyoruz. Şehirde yaşayan 50 bin kişiden 15 bini Türk. 1383 yılın-
da Bulgaristan’ın fethinden sonra yapılan caminin 1913 yılında Kral 
Ferdinand’ın özel izni ile tamir edildiğini öğreniyoruz.

Hedefimiz, Bulgar tarihinde çok önemli bir yeri olan Veliketurnova’yı da 
geride bırakarak Şıpka Geçidi’ne ulaşmak. Plevne Savaşı’nın kaybedilme-
sinde çok önemli rolü olan Şıpka Geçidi uzaktan görülüyor. Şıpka Geçidi 
Muhârebeleri, 93 Harbi sırasında Osmanlı ve Rus birliklerinin çok büyük 
bir stratejik önemi olan Şıpka Geçidi’ni ele geçirmek üzere yaptıkları 4 de-
ğişik muharebeden oluşan bir mücadeleler dizisi. Rusçuk’tan Edirne’ye 
kadar uzanan ve en yüksek noktasında 1150 metrelik rakıma ulaşan geçide 
doğru yol alıyoruz. Balkan Dağları’nın zirvesine doğru tırmanıyoruz.

Bu geçit, İstanbul’a doğru saldırıya geçmiş Rus ordusu için büyük bir 
engel oluşturmaktaydı. Şıpka Geçidi ele geçirildiği takdirde Edirne’ye 
kadar Rus ordusunun önü açılacaktı. O yüzden burada Osmanlılar ve 
Ruslar arasında 4 şiddetli muhârebe yaşanmış, Plevne’de Gazi Osman 
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Paşa’nın yardımına giden Süleyman Hüsnü Paşa komutasındaki 6700 
asker Ruslarla yapılan çetin savaşta bu geçitte şehit olmuştu. Süleyman 
Hüsnü Paşa, bu muhârebelerde yenilgiye uğrasa da savunmada göster-
diği cesaretten dolayı Şıpka Kahramanı olarak anılmıştır.

Osmanlı, Ruslara karşı verdiği savaşta asıl müdafaayı Balkan 
Dağları’nın geçitlerinde yapmıştır. Rusçuk’ta, Silistre’de, Niğbolu’da, 
Tutrakan’da yani sahillerde yapılamayan Tuna müdafaası geçitlerde, 
Balkanlar’da yapılmış; zaferler Şıpka’da, Plevne’de kazanılmıştır.

Şıpka Geçidi’nin bulunduğu tepeye, savaşta ölen on binlerce Rus as-
kerinin anısına görkemli bir anıt yapılmış. Akşam olmak üzere… Anıta 
doğru tırmanmaya başlıyoruz; tam bu sırada arkamızdan bir ses Türkçe 
olarak “Sizlere yardım edebilir miyim?” diyor. Birden irkiliyoruz. Bu ıssız 
dağda bize kim yardım edecek?

Ses, bu ıssız geçitte oteli olan müteşebbis bir Bulgaristan Türküne ait. 
Şıpka adlı otelin sahibi Günay Bey, bizi misafir ediyor. Anıtın kapalı ol-
duğunu, yarın bölgenin Kültür Müdürü ile görüşerek bizim adımıza izin 
alabileceğini söylüyor, biz de bu teklifi kabul ederek o gece Şıpka’da ka-
lıyoruz.

Şıpka’da neden bir hatıramız yok?
Sabah erkenden yola koyuluyoruz. Günay Bey’in girişimi ile bölge-

nin Kültür Bakanlığı Müdür Yardımcısı’nın refakatinde sadece üst dü-
zey devlet adamları için açılan kapıdan anıtın bulunduğu tepeye kadar 
aracımızla çıkıyoruz. Bulgaristan’da bütün anıtlara, saygı ifadesi olarak, 
yüzlerce merdivenden çıkarak gidebiliyorsunuz. 

Eksi 45 derecilik soğukta, Süleyman Hüsnü Paşa komutasındaki Os-
manlı askerleri ile binlerce Rus askerinin arasındaki çetin savaşı tasvir 
eden tabloları inceliyoruz.

Şıpka Savaşı gerçekten dehşet verici. Her iki taraf da mermisi bitince 
taş, süngü ne buldularsa birbirine saldırmış, eksi 45 derecilik soğukta do-
narak ölmüşler. Ruslar gerek Şıpka tepesinde ve gerekse Şıpka eteklerin-
de ölen askerlerinin anısına Rus halkından toplanan paralarla görkemli 
anıtlar ve abideler yapmış.

Şıpka Dağı eteklerindeki özel izinle girilen anıtın da yanına giderek in-
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celiyoruz. Plevne’de olduğu gibi Şıpka’da da Osmanlı’nın şehitleri için, 
atalarımız için bir nişan veya abide yok. Biz de şehitlerimizin azîz ruhla-
rına Fatihalar okuyarak oradan ayrılıyoruz. 

Bulgar Kültür Müdürü; ellerindeki resim ve belgelerin Rus ve Bulgar 
askerî kaynaklardan alındığını, Türklere ait eser ve bilgi verilirse müzede 
seve seve sergileyebileceklerini söyledi. Gerek Plevne ve Şıpka’da gerekse 
Bulgaristan’ın diğer pek çok yerinde meydana gelen savaşlarda canlarını 
feda eden azîz şehitlerimizin manevi hatıralarını unutmamak için küçük 
de olsa birer abide yapılamaz mı? 

Şıpka Geçidi’ni geride bırakıp yeşil ormanlar arasında dolaşarak 
Kazanlık şehrine doğru yola çıkıyoruz. Balkan Dağları’nın ferahlatı-
cı kokusunu teneffüs ederek yol alırken, yol sorduğumuz yaşlı bir Ta-
tar Türkü’nün “Evlat siz Türkiye’den mi geldiniz? Türkiye’den gelenler 
başka şeyler soruyor.” diye hayretle yüzümüze bakıyor. İsimleri, nesilleri 
unutulmuş bu şehitlerimizin torunları olarak bu bölgelere hangi niyetler-
le geliyoruz? Türkler yurtdışında acaba neden yanlış algılanıyor?

Kazanlık’taki vakıf eserleri nerede? 
Bulgarlarla, 485 yıllık ortak bir kültür tarihimiz var. Bulgar yönetimi 

bu geçmişe artık “Türk esaret dönemi” demiyor sadece “Türk dönemi” 
diyor. Çünkü Bulgar aydını ve devlet adamı şunu çok iyi biliyor: Esaret 
ancak 50 yıl olur, 485 yıl esaret olmaz. Batılı bir fikir adamının da dediği 
gibi; “Balkanlar’da Osmanlı 600 yıl hüküm sürmeseydi, bu coğrafyada 
birbirini yiyen vahşi kabileler olurdu. Osmanlı’nın gittiği ülkelerde bu ka-
dar uzun kalmasının sebebi adalet götürmesidir.”

Bu düşüncelerle ilerleyerek, Büyük Balkan Dağları’nın eteğinde güzel-
liği ve bereketi ile meşhûr, Gül Vadisi’ne yayılmış Kazanlık şehrine uğru-
yoruz. İklimin birden değiştiğini hissediyoruz koca Balkanlar’ı arkamız-
da bırakırken. 

Gül diyarı olarak da tanınan Kazanlık’ta bir zamanlar 53’ü cami top-
lam 73 vakıf eseri varmış; ancak biz sadece bir camiye rastlıyoruz bura-
da. 1447 yılında inşa edilmiş ve Sultan Abdülmecit tarafından restore 
edilmiş olan camii, bir kaç defa yakılma girişimine rağmen dimdik ayakta 
selamlıyor yolu buraya düşenleri. Camiinin cumbalı son cemaat mahfili 
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ve minaresindeki güzellik ve zerâfet bizleri etkiliyor. Minarenin altının 
çeşme olarak kullanıldığını ilk defa burada gördük. Kesme taşlardan ya-
pılan camii kapalı olduğu için içeri giremiyoruz.

Eskizağra’da Hamzabey Camii
Kazanlık şehrinden sonraki durağımız Eskizağra. Bulgaristan’ın Stara 

Zagora ilinin idarî merkezi olan şehir aynı zamanda Bulgaristan’ın al-
tıncı büyük şehri. Bir zamanlar Zağra-i Atîk (Eski Zağra) olarak bilinen 
şehrin ismi Stara Zagora olarak değişmiş. 

Osmanlı idaresinde kültür ve ekonomi merkezi olan şehirde 97 vakıf 
eseri yapılmış. Bugün şehir merkezindeki 78 eserden geriye sadece 1409 
yılında Hamza Bey tarafından inşa edilen Hamza Bey Camii ayakta kal-
mış. Tek kubbeli, düz çatı ile yanlara doğru uzatılmış yapısı olan cami-
inin perişan hali içimizi sızlatıyor. Minarenin bombalanarak yıkıldığını, 
camiinin bir süre kilise haline getirildiğini ve ayin sırasında papazın yıl-
dırım çarpması ile öldüğünü bazı kitaplardan öğreniyoruz. 

Etrafı meyhane olan ve bir bölümü trafo binası yapılan camiye girerek 
muhteşem mimari güzelliği izliyoruz. Camiinin çevresindeki park eski-
den kabristanlıkmış. Asırlık mezar taşlarının çıkarılıp park yapılmasının 
tarihe ve kültüre büyük bir saygısızlık olduğunu düşünüyoruz. Bulgaris-
tan’daki yeni yönetimin bu saygısızlığın üstesinden gelmek için elinden 
geleni yapacağını ümit ediyoruz. 

Koca Balkan Dağları’nın eteklerindeki son durağımız Karlova şehri. 
Bir zamanlar Filibe’nin köyü olan Karlova’da minaresinin yarısı yıkılmış 
Kurşunlu Camii’ni buluyoruz. Metrûk ve harâbe halindeki camiinin ki-
tabesinden, 1485 yılında yapıldığını anlıyoruz. Muhteşem mimari tarzı 
olan camiinin park içindeki sahipsiz hali insanı hüzünlendiriyor. Karlova 
şehrinde başka tarihi eserleri de gezerek karanlık çökmeden Filibe’ye git-
mek üzere yola çıkıyoruz.

Filibe yollarında
Kırcaali-Baçkova arasındaki orman denizinden geçerek Türk köy-

lerini ve bir zamanlar Rodop Türk Devleti’nin kurulduğu bölgeyi geri-
de bırakıyoruz. Karagözler, Karatarla ve Kuşali köylerine el sallayarak 
adını “Anne Türkler geliyor” anlamına gelen “stani mayka”dan alan 
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Asenograt yani Baçkovadayız. Bu bölgede de çok sayıda Türk yaşıyor. 
Asenograt şehrinin zirvesine doğru tırmanıyoruz. Burada Bulgaristan’ın 
en eski manastırların birini göreceğiz. Baçkova Manastırı, Bulgar Rıla 
Manastırı’ndan sonra ikinci önemli manastır. 1080 yılında yapılmış. Ma-
nastıra Osmanlı Devleti büyük önem vermiş, sahip çıkmış ve korumuş. 
Manastır Osmanlı’nın müsamahalı tavrını simgeliyor aynı zamanda.

Tarihi manastırın kapısındaki çınar ağaçları koskoca bir geçmişi ortaya 
koyuyor. Bulgaristan’ın çeşitli yerlerinden gelenler manastırın misafirha-
nesinde ağırlanıyor, kendilerine manastır gezdiriliyor. 

Manastırın hemen yanı başında çağlayarak akan Viça Irmağı üzerinde, 
Baçkova şelalesine nâzır Osmanlı’nın tarihi kemer köprüsü çoktan yıkıl-
mış. Kemer köprünün kalıntılarına bakınca, Osmanlı’ya karşı takınılan 
tavrı düşünmeden edemiyoruz. 

Osmanlı’nın sancak merkezlerinden birisi olan, bir zamanlar Osmanlı’ya 
bağlı olan Şark-i Rumeli Devleti’nin başkenti Filibe’ye doğru yolumuz de-
vam ederken, bizlere Taner Mehmet rehberlik edecek. Rehberimiz bölgenin 
tarihi geçmişine oldukça hakim. Filibe ve Asenograt ile ilgili tarihi bilgiler 
veriyor. Ovalardan ve köylerden geçerek Filibe şehrine varıyoruz. 

Adını Makedon Kral Filip’ten alan Filibe’nin bugünkü adı Poldiv olmuş. 
Osmanlı’nın muhteşem eserlerinin bulunduğu şehir Evliya Çelebi’nin 
ifadesiyle tepecikler üzerine kurulmuş bir şehir. Bizi Filibe şehrinin ünlü 
tepeleri Cenden Tepe, Saat Tepe, Taksim Tepe, Canbaz Tepe, Nöbet Tepe 
karşılıyor. Osmanlı medeniyet tarihindi ayrı ayrı anlam ve önemi olan bu 
tepeleri seyrederek Filibe’ye giriyoruz.

Tarihi haykıran Osmanlı mezarlığı
Filibe’de otel bulmakta büyük güçlük çekiyoruz. Filibe Dağı’nda, orta-

sında büyük bir kilise olan 3 yıldızlı bir otele yerleşiyoruz. 
Filibe’de ilk durağımız tarihi Osmanlı Mezarlığı oluyor. Kendi deyim-

leriyle Millet-i Osmaniye, halk deyimiyle Romanların yaşadığı Hacı Ha-
san Mahallesi’nin hemen arkasındaki tarihi mezarlığı ziyaret ediyoruz. 
Bu mezarlıkta Şıpka ve Balkan savaşlarında şehit olan birçok asker bulu-
nuyor. Kenan Rufâî Hazretleri’nin hocası Ethem Şâh’ın mezarı da bura-
da. Mezarlıktaki tarihi taşlar Osmanlı medeniyetinin manevi tapu senedi 
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gibi duruyor. Bir zamanlar çöp yığını içinde kalan bu mezarlık, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ve Filibe Belediyesi’nin katkıları ile temizlenmiş. 

Filibe’deki gezimizin şimdiki durağı Taksim Tepe. Osmanlı mimarisini 
yansıtan ev ve konaklar, dar sokaklar ve dükkânların arasından geçerek 
sarı bir binanın önünde duruyoruz. Burası 1868 yılında Sultan Abdüla-
ziz Han tarafından Bulgar Mektebi olarak yapılmış. Sarı Mektep olarak 
da anılan okul dimdik ayakta. Osmanlı konaklarındaki dedikodu pence-
releri görülmeye değer. Bir konağın içindeki Filibe’nin tarihi taş hanın 
ihtişamlı kapısı geçmişin nazlı yadigarı.

Filibe tepelerinden şehir bir başka güzel 
Buradan, Nöbet Tepe’ye geçiyoruz. Bir zamanlar Osmanlı askerlerinin 

nöbet tuttuğu bu tepeden Filibe’yi seyrediyoruz. Filibe nöbet tepeden bir 
başka güzel. Özellikle Muradiye Ulu Camii’nin minaresi ile Osmanlı’dan 
kalan saat kulesi görülmeye değer. Minare ve saat kulesi Osmanlı’nın 
Filibe’ye vurduğu bir mühür gibi duruyor. Taksim Tepe’deki Mevlevihane 
Tekkesi de görülmeye değer güzellikte. Her yıl 17 Aralık Şeb-i Arûs tören-
lerine katılmak üzere Konya’ya çok sayıda Filibeli geliyor. 

Kilisede kıyılan genç bir Bulgar nikâh törenine katılıyoruz. Bulgarlar 
önce kilisede dini nikâhlarını kıydırıyor sonra da gidip resmi nikahlarını 
yaptırıyorlar. Buradaki tarihi kilisenin kapısında çok sayıda gelin ve da-
madın nikâh kıydırmak üzere beklediklerini görüyoruz Filibe’de kaldığı-
mız otelin salonları tarihi Osmanlı resimleri ile dolu.

Filibelilerin deyimiyle “panayır”ı, yani Uluslararası Filibe Ticaret Fua-
rını da geziyoruz. Dünyanın bir çok ülkesinden gelen sanayici, ürünlerini 
bu fuarda sergiliyor. Fuar alanının hemen yanı başında nazlı nazlı akan 
Meriç ırmağı üzerindeki köprüden Meriç Nehri’ni doya doya seyredi-
yoruz. Meriç Nehri yeşillikler arasından serhat şehri Edirne’ye aheste 
aheste akıyor.

Filibe’deki tarihi eser, mahalle, sokak ve cadde adları Filibe’nin Os-
manlı geçmişini anlatıyor...

Filibe konakları 
Filibe, 1390 yılında Yıldırım Bayezid tarafından Bizanslılardan alın-

mış. Şehir, Osmanlı topraklarına katıldıktan sonra sömürülmek şöyle 
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dursun, nâhiye ve köyleri ile birlikte 329 sosyal ve kültürel eserle süslen-
miş. Bu eserlerden geriye kalanları görmek üzere şehri dolaşıyoruz. İlk 
olarak Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu İhsan Yücel Bey’le görüşüyoruz. 
Konsolostan, Bulgar bir aydına ait, Filibe’deki Osmanlı devri tarihî eser-
lerini gösteren yazılı bilgiler alıyoruz.

1385 yılında Murat Hüdâvendigâr tarafından yaptırılan Muradiye 
Ulucuma Camii’ndeyiz. Cami yıkılmaktan Türkiye’nin katkı ve yar-
dımlarıyla son anda kurtulmuş. Camiinin çevre düzeni, iç mimarisi ve 
minaresi yeniden yapılmış. Filibe Bölge Müftüsü ve vakıf yöneticileri ile 
görüşmeler yapıyoruz. Bir zamanlar çökmek üzere olan altı asırlık eser 
şu an çok daha sağlam bir halde. 

Filibe merkezde Şehâbüddin Paşa tarafından 1446 yılında yapılan 
İmaret Camii’ni görüyoruz. 7.272 m2 bahçesi olan camiinin arazisi 1935 
yılından sonra parsellenip satılmış. Bununla da kalınmamış, kilise kalın-
tısı aramak için cami bir süre ibadete kapatılmış ve içinde pek çok kazı 
yapılmış. Bahçesindeki Şahâbüddün Paşa’nın türbesini ziyaret ediyoruz.

Filibe, büyük bir şehir. Bizlere bu bölgede yardım edecek bir rehber 
ararken Bulgaristan İslâm Kültür Eserleri Koruma Vakfı adeta imdadı-
mıza yetişiyor. Aracımızın camındaki Basın plakasından bizi tanıyan va-
kıf başkanı Hüseyin Tahmaz bize Filibe’de rehberlik yapıyor.

Hüseyin Tahmaz’la birlikte eski Filibe konaklarının bulunduğu tepeye 
çıkıyoruz. Etrafımız birbirinden güzel konak ve Türk evleri ile çevrili. Bu-
rada bir anda kendimizi Safranbolu evlerinin içindeymiş gibi hissettik.

Konakların bulunduğu Taksim Tepe’deki Mevlevihane Camii’nin içine 
güçlükle giriyoruz. 1936’da bir bölümü yıkılan caminin Mevlevihane kısmı 
halen ayakta ve maalesef restoran yapılmak üzere tamir ediliyor. Siz bu 
satırları okurken de muhtemelen restoran olarak kullanılıyor olacaktır. Ca-
minin bir zamanlar mezarlık olan bahçesi park haline getirilmiş. Geçmiş-
ten günümüze yaşanan değişim, bir medeniyetin izini günden güne siliyor.

Muradiye Ulucuma Camii’nin karşısında 560 yıl boyunca Filibe’nin 
misafirlerine ücretsiz hizmet veren 80 odalı Kurşun Han, 1930 yılında 
komünistlerce yıkılmış ve yerine büyük bir hal binası yapılmış. Görenleri 
hayran bırakan bu hanın yerine yapılmış halin karma karışık halini gö-
rünce insan daha da hüzünleniyor. Buradan ayrılarak Çifte Banyo’nun 
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(Çifte Hamam) bulunduğu yere gidiyoruz. Hamam, Bulgar yönetimi ta-
rafından restore ettirilerek sergi salonu haline getirilmiş. Bu durumun 
hamamı yıkılmaktan kurtarması sevindirici. Şehir içindeki bir başka ha-
mamsa mobilya mağazası haline getirilmiş.

Birbirinden ihtişamlı sosyal ve kültürel eserleri ile modern bir şehir ha-
line gelen Filibe’de Osmanlı’nın mührü olan eserlerin çoğu bir bir yıkıl-
mış ve yok olmuş durumda. Filibe müftüsünün ifadesine göre 5 yıl içinde 
sadece Filibe’de 256 tapu kaydında Osmanlı vakıf eserinin bulunduğu 
resmen tespit edilmiş.

2000’li yıllarda sivil toplum kuruluşlarının önemini fark eden bugünkü 
modern dünyada asırlar önce Osmanlı’nın kurduğu vakıf sistemi bize 
ders veriyor. Geçmişte büyük bir kültür merkezi olan Filibe’de az da olsa 
geriye kalan tarihi eserleri görerek yolumuza Rodop Dağları’nda devam 
ediyoruz.

Kırçim’de bir dost
Filibe’ye 30 km mesafedeki Rodoplardan aşağı akan ırmağın ağzında 

kurulmuş Kırçim’e geliyoruz. Güzel bir Türk kasabası, ismi de Türkçe. 
İslâm Kültür Eserleri Koruma Vakfı Başkanı Hüseyin Tahmaz bizlere 
şehri gezdirip Rodop Dağları’nda Türkler tarafından yapılan baraj ve 
elektrik santrallerini gezdiriyor ve barajlarda Türklerin çalıştığını söy-
lüyor.

Kırçim’de karşılaştığımız Türklerin yakın ilgisi Bulgaristan’da 15 gün-
den beri çektiğimiz sıkıntı ve yorgunluğu bizlere unutturdu. Vakıf baş-
kanının bizimle ilgileniyor olması da ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. 
Başkan Tahmaz, Bulgaristan’da halen 1200 camii olduğunu ve bunların 
750’sinin Osmanlı’dan kaldığını, diğer camilerin de demokrasiye geçtik-
ten sonra halk tarafından yapıldığını açıklıyor ve camilerin kiliselerden 
daha fazla olduğunu ilave ediyordu.

Uzun bir yolculuğun ardından Türkiye’ye doğru yola çıkıyoruz. Yo-
lumuz üzerindeki Haskova’dayız. Şehir, 1488’de Fatih Sultan Meh-
met Han’ın Veziri Sadrazam Koca Mahmut Paşa tarafından Hasköy 
adı ile kurulmuş. 1912 yılına kadar Osmanlı toprağı olmuş. Balkan 
Savaşları’nda yağmalanıp yıkılmış Haskova. Meriç Irmağı havzasındaki 
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şehirde çok sayıda Türk yaşıyor. Ecdat eseri 34 camii, medrese, han ve 
hamamdan geriye kalansa 2 cami ile bir tekke olmuş. 

Hasköy’de, Osmanlı’nın Balkanlar’da yaptığı ilk cami olan Hasköy 
Eski Camisi’ni ziyaret ediyoruz.

Balkanların ilk camisi
Balkanlar’da yapılan ilk cami olan Eski Cami’deyiz. Haskova’da otu-

ran bir grup Türkle konuşuyoruz. Cami görevlisi bizi 1833 yılında ya-
pılan Çarşı Camii’ne götürüyor. Modern mimari tarzda yapılan camii 
kapalı olduğu için içeri giremiyoruz. 

Buradan, 1389 yılından kalma Osman Dede Tekkesi’ne gidiyoruz. 
Balkanların fethinde önemli görevler üstlenen Tekke Köyü’ndeki Osman 
Dede Tekkesi Fâtihâ’lar okuyacak ziyaretçilerini bekliyor. Osman Dede 
bir Horasan dervişi. Ihlamur ve akasya ağaçları arasında muhteşem mi-
marisi ile Balkanların manevi bekçisi gibi adeta nöbet tutuyor.

Bulgaristan’ın Ardaboyları’nda gezimiz devam ediyor. Yemyeşil ağaç-
lar ve kıvrım kıvrım yollardan geçerek Kırcaali’ye geliyoruz. Kıracaali, 
adını Gazi Kırcaali adındaki bir gönül sultanı ve alperenden alıyor. Kır-
caali bölgesine 1600’lü yıllarda Karamanoğlu beyliğinin bulunduğu; 
Konya, Karaman, Antalya ve Mersin’den getirilen Türklerle şenlendiril-
diğini biliyoruz. Kırcaali, kahramanlık destanları yazılan bir bölge. Bu 
şehir tümüyle Müslüman Türklerin yaşadığı, 94 köyü olan 93 Harbi’nde 
Mehmetçiklerin kahramanlık destanı yazdığı bir şehir. Bugün bile şehir 
halen ticaret merkezi konumunda. Gazi Kırcaali ile ilgili birçok efsane ve 
hikâye anlatılıyor. 

1387’de Osmanlılar tarafından kurulan ve 1912’ye kadar Edirne’ye 
bağlı ilçe merkezi olan Kırcaali merkezindeki camii çevresinde oturan 
insanlarla görüştük. Camide inşaat devam ediyor. Bölge müftüsünden 
bilgi alıp 1803 yılında Cebel Kasabası’nda Süleyman Ağa tarafından ya-
pılan camiye uğruyoruz.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ile Kırcaali Belediye Baş-
kanı Hasan Aziz’i ziyaret ediyoruz. Hasan Aziz, bize Kırcaali ile ilgili 
bilgiler veriyor. Kırcaali’nin kültür, turizm, ticaret ve tarım merkezi oldu-
ğunu söylüyor. Kırcaali’de muhteşem mimarisi ile göz ve gönül ziyafeti 
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sunan tarihî medrese binasını geziyoruz. Bu muhteşem eser 1917’de Rus 
bir mimar tarafından Türkistan mimarî üslubunda yapılmış. Kırcaalili 
Müslüman Türklerin yardımları ile yapılan medrese, bu gün müze olarak 
kullanılıyor. Medresede Bulgaristan tarihi ile Osmanlı eserleri de sergi-
leniyor.

Şimdi de, Kırcaali Camii’ndeyiz. Caminin yanı başında, Kırcaali’ye 
adını veren Gazi Kırcaali Hazretleri’nin mezarını ziyaret ediyoruz. 
Kırcaali’nin türbesi yıkılınca mezar, caminin yanına nakledilmiş. Ca-
miye namaz kılmaya gelen Kırcaali’li Müslümanlarla konuşup, Kırca-
ali Müftüsü’nden bilgiler alıyoruz. Caminin arkasındaki Osmanlı yapısı 
Kırcaali kaymakamlık binasını inceliyor, yıkılan askeri kışla binasının bu-
lunduğu yeri geziyoruz. 

Kırcaali’den ayrılarak Mestanlı’ya geliyoruz. Mestanlı, Rodop bölgesi-
nin önemli bir merkezi. Göçler ve soykırım döneminde ciddi yaralar almış. 
Mestanlı merkezindeki şehitler abidesi çok şey söylüyor. Zorunlu ve kanlı 
göçte şehit olan Türkler için Mestanlı’da yapılan abidenin yanına vararak, 
dostluk ve kardeşlik gezisine katılanların duygu ve düşüncelerini alıyoruz.

Mestanlı’dan Koşukavak’a giderken yemyeşil ağaçların arasında ilerle-
yen kıvrımlı yollardan geçiyoruz. Rodop Dağları yamaçlarındaki kırmızı 
kiremitli köy evleri, elif misali minareler ve tarlalarda çalışan köylülere el 
sallayarak Koşukavak’a geliyoruz. 

Darıca ve Koşukavak; kardeş şehirler
Bizde kardeşlik çok önemli; kardeşlik üzerine türküler yazılmış, şiir-

ler söylenmiş. Kardeşin birçok çeşidi var: Kan kardeşliği, süt kardeşliği, 
mensubiyet kardeşliği. Şehirlerin kardeş olması ise çok farklı. Türkiye’nin 
en büyük sanayi kenti Kocaeli’nin Darıca ilçesi kendisine kardeş şehir 
olarak Koşukavak’ı seçti. Biz de, kardeşlik protokolünün imzalanması-
na şahitlik yaptık. Zorunlu göçler, savaşlar ve sıkıntılı yıllar artık geride 
kalmış. Asırladır birlikte yaşayan Bulgarlar ve Türkler yeniden geçmişi 
yaşatmaya çalışıyor.

Koşukavak Bulgaristan-Yunanistan hududundaki Dimetoka şeh-
rine çok yakın. Adını, koşu atlarının yarış yaptığı kavaklardan alan 
Koşukavak’a “Sultan Yeri” de deniliyor. 
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Koşukavak’ın Türk kökenli Belediye Başkanı Sabiha Mehmet, Darıca 
Belediye Başkanı Şükrü Karabacak başkanlığındaki Darıca kardeşlik he-
yetini bando takımı eşliğinde karşılıyor. Bulgar, Türk ve Pomak halk ekibi 
oyunları görülmeye değer. Bu dostluk ve kardeşlik gezisini gerçekleştiren 
Bursa Turizm’in yetkilileri dostluk ve kardeşliği daha ileri boyutlara ulaş-
ması için çaba sarf ediyor. 

Törende Koşukavak ve Darıca’nın tanıtımları yapılıyor. Darıca ve 
Koşukavak Belediye Başkanları’nın konuşmalarını dinlerken geçmişte 
yaşanan zorunlu ve kanlı göçleri üzüntü ile hatırlıyor, geleceğe umutla 
bakıyoruz.

Koşukavak’ta bir başka durağımız Koşukavak Camii oluyor. Camide 
bizleri Koşukavak Müftüsü Nasuh Halil karşılayarak dini hizmetlerle il-
gili bilgiler veriyor. 

Camiinin yanındaki medrese komünist yönetim tarafından yıkılmış. 
Koşukavak Camii’ni yıkmak üzere buraya gelmek isteyen Bulgar subayı-
nın yolda kaza geçirerek ölmesi ile caminin yıkılmaktan nasıl kurtulduğu 
anlatılıyor.

“Tarihi eser çıktı.” bahanesi ile camiinin çevresine istinaf duvarı yapıl-
masına izin verilmiyor. Koşukavak Camii’nin tamir ve restorasyonunun 
Darıca’lı hayırseverler tarafından yapıldığını öğreniyoruz. 

 
Rodop köylerindeyiz
Darıca Balkan Türkleri Derneği Başkanı Rıfat Yakupoğlu, şair ve yazar 

Süleyman Adalı ile birlikte Rodop köylerine doğru yola çıkıyoruz.
İlk durağımız Yunuslar Köyü Karagöz Mahallesi oluyor. Bir zaman-

ların cıvıl cıvıl beldesi virâne olmuş. Mutlu ve huzurlu ailelerin hayat 
sürdüğü evlere baykuşlar tünemiş, harabeye dönen evlerin bahçeleri 
kurumuş. Sevdalık türkülerin söylendiği çeşmeler akmıyor, ağaçlardaki 
kuşlar cıvıldamıyor.

Yunuslar Köyü’nden ayrıldıktan sonra Rodop dağlarındaki Topallar 
Köyü’ne geçiyoruz. Topallar Mahallesi kültür tarihimizin önemli bir sima-
sını barındırmış. Balkan tarihi yazarlarından Ömer Osman Erendoruk’un 
dünyaya geldiği evi arıyoruz. Bu önemli kültür adamının dünyaya geldiği 
ev yıkılmış, virâne olmuş. Balkan ve Rumeli tarihi ile ilgili yirmiye yakın ki-
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tap yazan bu meşhur yazarımızın evinde yazarın arkadaşı Süleyman Ada-
lı ile söyleşi yapıyoruz. Bu ev çok geçmeden Kültür Bakanlığı tarafından 
restore edilerek müze haline getirilmeli diye düşünüyoruz. Belene ölüm 
kamplarında da kalmış olan bu yazarımızın akrabaları ile konuşup, kendi-
sine yardımcı olan komşuları ile sohbet ediyoruz. 

Rodop köylerinde yolumuz Gazallar’a düşüyor. Köyde tarihî bir mezar-
lık çıkıyor karşımıza. Bazı mezar taşlarında hiçbir isim yazmadığını görü-
yoruz. Sebebini sorduğumuzda zorunlu göç yıllarında mezar taşlarındaki 
Türk isimlerine dahî müsâmaha gösterilmeyip, hepsinin kırıldığını öğreni-
yoruz. Mezarların birçoğu yıkılmış, Fatiha okuyacak evlâtlarını bekliyor. 

Kırılmaktan kurtulan bazı mezar taşları, Gazallar’ın tarihî geçmişini de yan-
sıtıyor. Adını Gazi Ali’den alan Gazallar’daki tarihi çeşmenin 250 yıllık kitâbesi 
kırılmış da olsa, bu haliyle bile Osmanlı’daki su kültürünü yansıtabiliyor.

Bu tarihî köyde bu gün sadece dört hane var. Köyün tek çocuğu Ahmet, 
bizlere yalnızlığını anlatıyor. Köyü ziyarete gelmeyen komşularına sitem 
ediyor. Rıfat Bey’in çocukluk yıllarını geçirdiği bu güzelim köyde hayatını 

sürdüren Fatma Bacı’dan bilgiler alıyor, köy halkıyla sohbet ediyoruz. 

Çoban Mustafa Paşa’dan alınacak ders
Rumeli Beylerbeyi Çoban Mustafa Paşa’nın adını taşıyan Sivilingrad 

(Cisr-i Mustafa Paşa) Kasabası’ndayız. Osmanlı’nın yaptığı 18 tarihî 
eserden geriye kalanlardan birisi olan, Meriç Nehri üzerindeki Mustafa 
Paşa Köprüsü’ndeyiz. İstanbul-Sofya yolundaki bu köprü görülmeye de-
ğer güzellikte. Kitâbesi yıprandığı için okumakta güçlük çekiyoruz.

Mezarı Gebze’de adına yaptırdığı caminin hemen yanında olan Çoban 
Mustafa Paşa, Mısır’da valilik yapmış önemli bir devlet adamı. Bu gü-
nün devlet adamlarına da örnek olacak şekilde kurduğu vakıfların gelirle-
riyle köprü, çeşme, medrese gibi kurumları insanlığın hizmetine sunmuş.

Bulgaristan’da hemen hemen bir ay süren binlerce kilometrelik süren 
seyahatimiz sona erdi. Kıtalara yayılan bir medeniyet ve bu medeniyetin 
insanı temel alan hizmet anlayışıyla inşa edilen eserler gelecek nesillere 
ders verecek nitelikte. Asırlarca devam eden bir medeniyetle binlerce ha-
yır kurumu inşa ettirmek, bu hayır kurumlarını muhâfaza etmek ve bu 
kültürü nesilden aktarmak insanlık tarihi için büyük önem arz ediyor. 
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Geçmişe sahip çıkmak ve onu araştırmak, tarihini daha iyi öğrenmek 
için gayret göstermek herkesin öncelikli vazifesi olmalı. Yoksa savaşlar, 
tahrîbatlar devam eder, ders çıkarılamayan bir geçmiş kimseye fayda 
sağlamaz ve tekerrür etmeye mahrumdur. Tarihi bilmek ve araştırmak 
düşmanlık için değil, dostluk bağlarını güçlendirmek içindir. 

Gâyemiz; 485 yıl iç içe yaşadığımız, geçmişimizin bir parçası ve ya-
kın komşumuz Bulgaristan’la bugün de komşuluk içinde, geleceğe güçlü 
ve güvenli bir şekilde girmek, başta kültür olmak üzere her alanda or-
tak çalışmalar yapmak, Türk yatırımcıları bu ülkeye yatırım yapmaları 
hususunda teşvik etmek ve daha da önemlisi gerek Türkiye ve gerekse 
Avrupa’da yaşayan Türklerin tatil, ihtiyaç vs. sebeplerle Türkiye’ye gelip 
giderken Bulgaristan’dan geçiş güvenliğini sağlayabilmek… Çünkü ge-
leceğe barış ve huzur içinde girmek, geçmişini daha iyi bilmekten geçer. 

Bulgaristan’da yaşanan “Zorunlu ve Kanlı Göç” 
Tuna’nın Bulgaristan’ını anlatırken, bir zamanlar burada yaşanan 

göçü de hatırlatmadan geçmemek lazım. 1989 yılında gerçekleşen zo-
runlu ve kanlı göçün temellerini görmek için biraz gerilere gitmek gerekir.

Osmanlı Devleti’nin, Balkanlar ve Rumeli topraklarında 1365 yılından 
itibaren kurdukları barış ve huzur ortamı, 1900’lü yılların başından itiba-
ren savaş ve gözyaşına dönüşmeye bağlamıştı. 

Bulgarlarla Türklerin birlikte huzur içerisinde yaşadığı yıllar geri de 
kalmıştır. Tarih kitaplarına “93 Harbi” olarak geçecek Osmanlı-Rus 
Savaşları, Bulgarların kışkırtılması ile hedefine ulaşmıştır. Rusların asıl 
amacı Bulgarları kurtarma bahanesi ile Balkanlar üzerinden İstanbul’u 
ele geçirmektir. Plevne’nin çökmesi ve Osman Paşa’nın teslim olması ile 
Ruslar İstanbul’a kadar gelmiş, tarihimize kara bir leke olarak geçecek 
Ayestefanos Antlaşması burada yapılmış ve Yeşilköy’e Ruslar tarafından 
zafer anıtı dikilmiştir.

İşte bu üzüntülü ve acı yıllarda askerî birliklerin yapamadığını Rodop 
bölgesinde yaşayan Türkler yapmış; Pomağı ve Türkmeni ile Rodop 
Türkleri, Kırcaali bölgesinde direnişe geçerek destanlar yazamayı ba-
şarmıştır. Geri çekilen Osmanlı ordusundan Rumeli kökenli askerler de 
direnişçi Rodop Türkleri ile hareket etmeye başlamış, Rodopları ele geçi-
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remeyen Rus ordusu Flibe, Eski Zahra ve Haskova üzerinden İstanbul’a 
doğru ilerlerken hiçbir ciddi askerî mukavemetle karşılaşmamıştır. 

Rodop’ta direnen Türkler 16 Mayıs 1878 tarihinde Kırcaali’nin 25 km 
kuzeyindeki Kara Tarla Köyü’nde önemli bir toplantı yapılmıştır. Bu tarihî 
toplantıya Ahmet Timraşlı, Abdullah Efendi ve Kara Yusuf Çavuş’un lider-
liğindeki 30 mebus ve 100 kadar nâhiye müdürü katılarak geçici Rodop Türk 
Devleti’nin kurulduğunu tarihe geçen şu cümlelerle dünyaya ilan etmişlerdir:

“Rodoplar ve Batı Trakya’da yaşayan ahâli hiçbir devletin egemenliğini 
kabul etmeyecektir. Ancak yeniden Osmanlı Devleti’ne dahil olabiliriz. 
Amacımız, yerli halk ile Dobruca ve Deliorman’dan gelen bir milyon 
göçmen Türk’ü Rus birlikleri ve Bulgaristan çetelerinden korumaktır”

Rus birliklerinin İstanbul’u işgali İngiltere’nin girişimleri ile önlenmiş 
olsa da, Osmanlı Devleti çok ağır şartlarda yenilgiyi kabul etmişti. İm-
zalanan antlaşmaya göre Osmanlı, Balkanlar’daki tüm toprakları kay-
betmişti. Yeni kurulan Bulgar Devleti’nin sınırları İstanbul’a çok yakın 
Kırklareli’nin Karadeniz’deki Midye Köyü ve Ege’deki Enes hattı ile 
çizilmişti.

Koca Balkanlar’ın güneyinden Rodop Dağları’na kadar olan topraklar-
da Şark-ı Rumeli adıyla Osmanlı’ya karşı kurulmuş olan devletin ömrü 
10 yıl sürmüş; 1898 yılında Bulgar Hükümeti hiç kimseye danışmadan 

bu devleti ilhâk etmiştir. 
Osmanlı üzerindeki kara bulutlar ve Osmanlı Devleti’ni taksim planla-

rı sürmekteydi. Osmanlı coğrafyasını parçalamak isteyen Balkan devlet-
leri aralarında bir ittifak kurarak 1912 yılında Osmanlı Devleti’ne karşı 
savaş ilan etmiştir. Bu esnada Osmanlı Devleti’ni idare eden İttihat ve 
Terakki kadroları oynanan oyunlardan habersizdir. Osmanlı tarihinin en 
utanç verici savaşıdır Balkan Savaşları. Aslında ona savaş bile dememek 
gerekir; çünkü Edirne’nin Şükrü Paşa tarafından savunulması dışında 
çarpışma diye bir şey de yoktur ortada. Bulgar ordusu Çatalca’ya kadar 
gelmiş, Osmanlı Devleti Balkanlar’dan tamamen çekilmiş; Osmanlı’nın 
kültür ve medeniyet başkentlerinin bulunduğu Rumeli coğrafyası, Koca 
Balkanlar ve Tuna boylarında tek karış yeri kalmamıştır. 

Rodopluları cephe gerisinde örgütleyen tarihimizin isimsiz kahraman-
ları Süleyman Askeri, Eşref Kuşçubaşı, Batı Trakya Kartalı Fuat Balkan 



219

ve Filibeli Rüştü Beyler Rodoplar ve Batı Trakya’yı kurtarıp, 31 Ağustos 
1913 yılında Batı Trakya Türk Cumhuriyeti’ni kurmuşlardı. Yeni kuru-
lan devleti Yunan hükümeti tanırken diğer Avrupa devletleri de tanıma 
yoluna girmişti. Ancak Osmanlı Devleti’ni yöneten İttihat ve Terakki hü-
kümeti batılı devletlere verdiği “Meriç Nehri’nin batısında bir karış yer 
istemiyorum” sözü gerekçesiyle Batı Trakya Türk Cumhuriyeti’ni yıkmış-
tır. Böylece bayrağı olan, milli marşı olan bir devlet ortadan kaldırılarak 
Gğmülcine, Batı Trakya ve Rodoplar gümüş tepsilerle Bulgar paşalarına 
teslim edilmiştir.

Rumeli Türklerinin kaderi göçlerle yazılmıştır
1913 yılından sonra Rumelilinin yüzü hiç gülmemiş; göçler, sıkıntılar, 

gözyaşları, soykırım ve mezâlim yaşanmıştır. Rumeli Türklerinin kade-
ri göçlerle çizilmiş, göçlerle yazılmıştır. 1877-1878 yıllarında Rusların 
Balkanlar’a girmesiyle başlar ilk göçler. Bu göçlerde yaşanan dram ve 
mezâlim tarihin hiç bir safhasında yaşanmamış, kaydetmemiştir. Göç 
yolarında çekilen çile, sıkıntı ve ızdıraplar... Göçmenlerin İstanbul’da ve 
yerleştirildikleri yerlerdeki dramlarının ne belgeseli ne de filmi çekilmiştir. 
Sadece “93 Harbi Macırları (Muhâcir)” diye tarihe geçmişlerdir. Bal-
kan Savaşları’nda yaşanan göçler ise ayrı bir dramdır. Bu göçlerin gerçek 
mağdurları tacizlere ve katliamlara dayanamayan Dobrucalı ve Delior-
manlı kardeşlerimizdir. 

Tarihler değişip yeni yönetimler gelse de, Rumeli de ve Bulgaristan’da 
yaşayan soydaşlarımızın kara talihleri değişmemiş, onların peşini göçler 
ve gözyaşları bırakmamıştır. Yeni Bulgar Devleti etnik temizliği gerçek-
leştirmek için her on, on beş yılda bir göçmenlik anlaşması imzalamıştır. 
Böylece 1927, 1937, 1950, 1968 yıllarında Türkiye’ye yapılan göçlerle 
soydaşlarımızın aileleri de yürekleri gibi parçalanıp gitmiştir. Ve son göç, 
tüm göçlerin en utanç vericisi, 1989 yılında gerçekleşen zorunlu ve kanlı 
göçtür. Bu göçün öncesini ve sonrasını yaşayan Belgesel Yayıncılık eki-
bi, Bulgaristan’daki asimilasyon ve Bulgar baskısını 1984 yılında Gebze 
Gazetesi’nde tüm dünyaya duyurmuştur. Belgesel Yayıncılık 1984 yılın-
dan, zorunlu göçün gerçekleştiği 1989 yılına kadar Bulgaristan’da ya-
şanan soykırım ve Bulgarlaştırma politikalarını adım adım takip etmiş; 
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1989 yılında yaşanan göçü tüm boyutları ile araştırıp tarihe not düşerek 
zamana noterlik yapmıştır.

Asırlardan beri süren göç serüveni 80’li yıllarda dayanılmaz bir hâl 
almış, bu sebeple  Bulgaristan’da Türklere yapılan baskılar karşısında 
meşru direnme hak hareketini başlatılmıştır. Tarihler 20-21 Mayıs’ı gös-
terdiğinde Kuzey Bulgaristan’da “Türklüğümüzden asla vazgeçmeyiz, 
Bulgar isimlerini asla almayız.” diye başlayan protesto gösterileri ve açlık 
grevleri kısa sürede bütün Bulgaristan’a yayılmıştır.

Baskılara son verilmesi ve haklarının iade edilmesi amacıyla toplu açlık 
grevleri ve barışçı gösteriler 60’tan çok Türk’ün ölümü, yüzlerce kişinin 
yaralanması ve tutuklanmasıyla sonuçlanmıştır. 

O yıllarda, Bulgarların yeni pasaport kanunundan yararlanmak isteyen 
500 bine yakın Türk, pasaport almak için Bulgar makamlarına başvur-
muş; bu yoğun pasaport talebi karşısında zamanın Dışişleri Bakanı Peter 
Mladenov, isteyene Türkiye’ye gitmesi için serbestçe vize verilebileceğini 
açıklamıştı.

Fakat bu göç isteğe bağlı olmamış, yönetimce tespit edilen Türkler tür-
lü zorbalıkla, ailelerin mallarına ve mülklerine el konularak, Türkiye’ye 
göçe zorlanmıştır.

Böylece 1989 yılı, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan en büyük 
kitlesel göç olayı, Bulgaristan’ın çağ dışı bir ayıbı ve 20. yüzyılın sonların-
da yaşanan en büyük insanlık trajedejisi olarak tarihe geçmiştir.

Netice itibariyle, o zamanda yaşananları tarihe not düşerken birilerini 
suçlamak değildir niyetimiz. Zorla göç ettirilen Türkler bugün Bulgaristan 
vatandaşı olarak çifte vatandaşlık hakkına kavuştular. Artık Bulgaristan ve 
Türkiye arasında kardeşlik köprüleri kuruluyor. Ancak her yıl mayıs ayı 
gelince 1989 yılında Bulgaristan’da yaşanan zorunlu ve kanlı göçü yeni-
den yaşıyoruz. Üzücü olanı ise birçok göç mağduru insanımız o yıllarda 
çekilenleri çoktan unuttu. Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki yığılmalar, çadır 
kentler ve Anadolu’ya göç mağdurlarının dağıtıldığı günler; en önemlisi 
Bulgaristan’da yaşanan soykırım ve mezâlimdi unutulan. Her yıl mayıs 
ayında bu acı gerçekler hatırlanmalı, tarihten ders ve ibret alınmalıdır.
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ROMaNYa’DaN UKRaYNa’Ya
TUNa’Ya VEDa EDERKEN
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T
una Nehri’ni bilmeyen, Tuna’dan akan tarihi ne bilsin? 
Biz Tuna aşkı ile yolları düşüp yıllarca araştırmalar yap-
tık. Tuna Nehri’nin kaynağından iki kez kana kana su 
içip abdest aldık. Tuna’nın kaynağında bir sonbahar 
günü yağmur altında akşam namazı kıldık. Tuna bizim 
Tunamız. Tuna Nehri’nin kaynağından başladığımız ta-

rih yolculuğumuza Romanya-Moldova, Ukrayna’da veda edeceğiz. Tıp-
kı nazlı Tuna’nın veda ettiği gibi...

Tuna boyları denince birçok Osmanlı şehri ve Türk tarihi canlanır zi-
hinlerde. Tuna bazen Boğdan, Bazen, Lehistan, Bazen Eflak ve bazen 
de Engürüs olarak çıkar karşımıza. Tuna’dan akan tarihi bilmeyen-
ler, Tuna nehrinin sadece bir nehir zannedip üstünden geçip giderler. 
Tuna’nın kaynağından su içmeyenler Eflak’ın Romanya, Boğdan’ın 
Moldovya, Lehistan’ın Polonya ve Engürüs’ün Avusturya olduğunu 
nasıl bilsinler ki?.. 

Tuna boylarındaki araştırmamızın son durakları Avusturya (Engürüs), 
Polonya (Lehistan), Romanya (Eflak), Moldovya (Boğdan) olacak. 

Bir taraftan şehirleri tanımaya, geçmişin izlerini sürmeye devam eder-
ken, diğer taraftan durup dinlenmeden fotoğraf ve belgesel çekimlerimizi 
yapıyoruz. 
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Osmanlı coğrafyasının en bilinmeyen bölgelerinden birisi şüphesiz 
Romanya’dan, Ukrayna’nın Kırım Yarımadası’na kadar olan bölgesidir. 
1878 yılına kadar 400 yıl Osmanlı yönetiminde kalan Romanya, Asya, Avru-
pa ve Ortadoğu’nun kavşak noktasında, Tuna Nehri boylarında ve Karade-
niz yakınlarında yer alıyor. Coğrafi konum açısından da oldukça önemli bir 
yer. Ayrıca petrolü ve tarım alanlarının yanı sıra, doğal kaynakları açısından 
da oldukça zengin. 23 milyonluk nüfusuyla büyük bir ülke. Romence’nin 
yanı sıra İspanyolca, İtalyanca ve Fransızca konuşulan diller arasında. Geç-
mişleri Doğu Roma’ya dayanan Romenler Latin kökenli bir halk.

Küçük Paris: Bükreş
Romanya’da yani Eflak’ta ilk durağımız Romanya’nın başkenti Bük-

reş. Şehir, 3 milyona yaklaşan nüfusu, ihtişamlı tarihi binalarıyla günden 

Şehitlik 1932’de kuruldu
Birinci Dünya Savaşında Galiçya Cephesi’nde savaşan 

Osmanlı şehitlerini görünce ecdadımızın Anadolu’dan 
yüzlerce kilometre uzakta, burada ne aradığını düşü-
nüyoruz. Osmanlı, İttihat ve Terakki’nin işgüzarlığı ile 
Almanya’nın yanında savaşa girdi. Romanya Cephesi’nde 
1914-18 yılları arasında 42 bin Mehmetçikle savaştı. Bu 
savaşta 6. Osmanlı Kolordusu 19 bin kayıp vermişti. Bun-
lar adına yapılan mezarlıkta, 939 askerimiz yatıyor. Bun-
lardan 500 tanesinin isimleri, geri kalanın ise mezarları 
dahi belli değil. Türkiye’nin Romanya Büyükelçisi Ham-
dullah Suphi Tanrıöver`in 1932`deki girişimleri ile Galiç-
ya şehitleri olarak da bildiğimiz Bükreş’teki Osmanlı şe-
hitliği kurulmuş. Galiçya Şehitliği’ne girdiğinizde zaman 
durur gibi oluyor sanki. Kendinizi farklı bir dünyada his-
sediyor, İsimsiz şehit mezarları arasında dolaşırken binler-
ce yıllık Türk-İslam tarihi gözünüzün önüne geliyor. Tuna 
Nehri’nden akan tarihimizi düşünmeden edemiyorsunuz.
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güne gelişiyor. Kalabalık bir metropol olduğundan, küçük Paris olarak 
da anılıyor. Bükreş, 37 müze, 22 tiyatro, 18 sanat galerisi konser salon-
ları ve opera binasıyla kültürel açıdan da zengin bir şehir. Komünist re-
jim zamanında, bir zamanların masalsı güzelliğine sahip şehrin ve tarihi 

eserlerin üzerinden buldozerler geçmiş gibi... Asırlar süren bir hayattan 

geriye kalması gereken Osmanlı eserleri talan edildiği için o dönemde var 

olan eserleri göremiyoruz…

Bükreş’in önemli sembollerinden birisi de, Paris’teki zafer anıtına ben-

zeyen Piata Arcul de Triumf adlı zafer anıtı. Birinci Dünya Savaşı’nda 

kahramanlık gösteren Romanyalı askerlerin hatırasına yapılan anıtın in-

şasına 1922 yılında başlanmış ve 1936’da tamamlanmış.

 Bükreş’te 488 yıl süren Osmanlı egemenliğinin en önemli izi, Osman-

lı mezarlarının bulunduğu Türk şehitliği. Şehitliğe çift kanatlı bir demir 

kapıdan giriyoruz. Kapının karşısındaki küçük kubbenin üzerinde sarı 

pirinçten yapılmış bir ay-yıldız bulunuyor. Kemerli kapıya, kırmızı zemin 

üzerine beyaz harflerle “Yurt içinde ölen Türk Şehitleri” yazılmış. Kubbe 

geçildikten sonra yine kemerli bir kapıdan şehit mezarlarının bulunduğu 

kısma geçiyoruz. Türk şehitliği birkaç yıl önce Türk Hükümeti tarafın-

dan restore edilmiş. Demir parmaklıklı kapıdan bahçeye, oradan da üstü 

ay-yıldızlı, kubbeli bir medhale giriyoruz. Sağda ve solda üçerden 6 oda 

bulunuyor. İçerideki orta yolun sağ başından itibaren, Latin harfleriyle 

adları yazılı olan 400 şehidin kabri bulunuyor. 

Budin’den Bükreş’e, unutulan Galiçya şehitleri
Tuna’dan sadece ihtişamlı bir Osmanlı-Türk tarihi akmaz. Bazen hü-

zün ve gözyaşı da akar. Şairin dizeleriyle, Tuna boylarında Galiçya şe-
hitlerine Fatihalar okuyacağız. Budin’den Galiçya’ya, şehitler diyarında, 
Tuna şiirini okuyoruz. 

Alaman dağından beri geçmiştir
Engerüs ilinden yollar açmıştır
Analar ağlatmış kanlar içmiştir
Söylemeye yoktur dili Tuna’nın
Türaba gark olmuş yerdedir yüzü
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Arzulayıp akar Karadeniz’i
Selamlamış Usturgon’la Budun’u
Belgrad’a uğrar yolu Tuna’nın

Galiçya gönül yarasıdır… Galiçya tıpkı Yemen, Hicaz ve Sarıkamış sa-
vaşlarında şehit olan binlerce Mehmetçik’in isimsiz ve mezarsız yattığı 
yerdir. Tuna boylarında Cihat ruhuyla “İla-i Kelimetullah” için savaşan 
Osmanlı akıncıları Viyana’dan Budin’e, Slovakya’dan Romanya’ya ula-
şan coğrafyada basmadık toprak bırakmamışlar. Galiçya şehitlerinin ni-
çin şehit olduklarını tam olarak bilmeyiz ve onları hatırlayamayız da… 
Acaba Galiçya neresidir? Neden Galiçya savaşlarına asker gönderdik? 
Galiçya’da kaç şehit verdik? 

 Galiçya Savaşı (1916-1917), I. Dünya Savaşı sırasında müttefik devlet-
lerin Avrupa’daki harekatını desteklemek için Alman güney ordusuna bağlı 
olarak Osmanlılarla Ruslar arasında yapılmıştı. Erdel ile Podolya arasında 
yer alan Galiçya’da Osmanlı ordusu iki yıl süren çarpışmalarda ağır kayıp-
lar verdi, çarpışmalar sırasında 20 bine yakın askerimiz şehit oldu.

 Tuna boylarında haftalar ve aylarca Tuna’dan akan tarihin peşinde sü-
ren yolculuğumuz esnasında zaman zaman şairler de yoldaşlık ediyordu 

Romanya’da Türk nüfusu ve Gagavuzlar
Romanya’da yaşayan Türk kökenli halk 120 bin civarında. 

Bunların bir kısmı Rumeli Türkü, bir kısmı ise Tatar Türkü. 
Bunların dışında Osmanlı’dan önce bu topraklara ayak basmış 
Gagavuz Türkleri de bu bölgede yaşamakta. Gagavuzların 11. 
yüzyılda Asya’dan, Balkanlar’a göçtükleri, Peçeneklerle aynı 
soydan geldikleri ve Uz (Oğuz) Türklerinden oldukları bilin-
mekte. Bunlar, Peçenekler gibi Avrupalı halklar arasında erime-
miş ve şu an Moldavya’daki Gagavuzya bölgesinde özerk yaşa-
yan bir toplum. Türk olduklarını söyleyip, Türkçe konuşuyorlar, 
ancak Hıristiyanlığı seçmişler. Moldova’da 200 bin Gagavuz 
varken, Romanya’da 5 bine yakın Gagavuz Türk’ü yaşamakta.
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bize… Nacip Fazıl Kısakürek’in şiiriyle Tuna’ya sitemimizi şu mısralarla 
ifade ediyorduk:

Hani ya kardeşlerin
Mavi Nil, Yeşil Tuna
Giden Şanlı akıncı
Ne gün döner Yurdun’a 

Daha önce Tuna’yı geçerek sefere çıkan akıncıların dönemediği gibi, en 
son birinci cihan harbinde neden ve niçin gittiklerini bilmeden Alman-
lar için çarpışan 20 bine yakın Mehmetçik de Galiçya cephesinden geri 
dönmemişti. Galiçya şehitlerine ait bugün sadece iki anıt mezarlık var. 
Birisi Macaristan’ın başkenti Budapeşte, diğeri ise Romanya’nın başken-
ti Bükreş’te. Her iki şehitliğe de giderek buralara gelemeyenler adına Fa-
tihalar okuduk. Galiçya şehit mezarlarıyla ilgili ilk bilgileri Devr-i Alem 
Belgesel TV programlarıyla Türkiye kamuoyunda gündeme getirdik.

Bükreş nasıl elden çıkmıştı?
1804 yılında patlak veren Sırp isyanları Osmanlı Devleti’nce bastırıl-

mıştı. Ruslar, isyan başladığı zaman Sırbistan’ın Eflâk ve Boğdan gibi 
ayrıcalıklı bir beylik olmasını istemişlerdi. Eflâk ve Boğdan beylerinin 
Rusya ile işbirliği yaptığını anlayan Osmanlı Devleti bunları azlederek 
yerlerine başkalarını atadı.

Osmanlı Devleti boğazları Rus donanmasına kapatınca Rusya, Os-
manlı Devleti’ne karşı savaş açtı. Rus ordusu ansızın Dinyester Nehri’ni 
geçerek Osmanlı topraklarına girdi (1806). Bu sırada İngiltere, boğaz-
ların Rus donanmasına açılmasını Osmanlı Devleti’nden istemiş, aynı 
zamanda da istekleri kabul edilmezse İngiltere donanmasının Çanak-
kale Boğazı’nı geçeceğini de belirtmişti. Osmanlı Devleti, İngiltere ve 
Rusya’nın tehditlerine boğun eğmeyerek Rusya’ya savaş açtı. Tuna boy-
larına ordu gönderdi. Yaşanan şiddetli çarpışmalar sonunda Bender, Kili 
ve Akkerman kalelerini alan Ruslar, Bükreş’i de almak ve isyan halinde 
bulunan Sırplarla birleşmek istiyorlardı. Fakat Osmanlı ordusu Bükreş 
civarında Rus ordusunu yendi. İsmail Kalesi önünde de bir zafer kazan-
dı. Ertesi yıl da bu savaşlar sürdü ve sonuçta 28 Mayıs 1812’de Bükreş 
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Antlaşması imzalandı. İkinci Bükreş Antlaşması’yla da Sırbistan Krallığı 
ile Bulgaristan Prensliği arasında barış tekrar sağlandı. Bükreş, 1861’de 
prensliklerin birleşmesiyle Romanya’nın başşehri oldu ve kesin olarak 
Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetinden çıktı.

Salgın ve depremler diyarı
Bugün Romanya’nın başkenti olan Bükreş, savaşlar ve barış-

larla anılır. Bükreş 1462-1878 yılları arasında 416 yıl Osmanlı 
yönetiminde kaldı. Osmanlı’da Eflak voyvodalığının merkeziy-
di. Bükreş, Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlı’ya katıl-
mış, Sultan İkinci Abdülhamid zamanında ise Bükreş Barışı ile 
Romanya’ya bırakılmış Tuna boylarında bir Osmanlı şehridir.

Tarihi eski ve çok karışık olan Bükreş, eski zamanlara ait 
meskûn Thyanus’un bulunduğu yerde Eflâk prenslerinin baş-
kenti Tirgoveşte şehrini korumak amacıyla inşa olunmuştur. 
1460 yılından sonra Eflâk prenslerinin sık sık ikamet ettikleri 
Bükreş, 1659’dan sonra Eflâk prenslerinin sürekli başkenti ol-
muştur. 1462’de Prens Radu Cel Frumos, Türklerin isteği üze-
rine Giurgiu’ya daha yakın olmak üzere başkentini Bükreş’e 
nakletmiş, 1473’de Buğdan (Moldova) Prensi Stefan Cel Mare 
tarafından zaptedilmiştir. 1558 -1601 yıllarında sıkıntılı günler 
geçiren şehir, Macarlar tarafından yağmalandı. Sinan Paşa ta-
rafından fethedilerek olağanüstü etkin bir biçimde sağlamlaş-
tırıldı. 1611’de yeniden Macarların eline düşerek yıkıldı. 1630 
yılından itibaren refaha kavuşan şehir, on yıl sonra 100 bin 
nüfusa ulaştı. Bu devirde birçok kilise ve manastır yapıldı. An-
cak 1660 yılında çıkan bir veba salgını üzerine nüfusu oldukça 
azaldı. 1676’da ikinci bir veba salgını yüzünden halk şehri terk 
ederek başka yerlere göçtü. 12 ayrı savaş, birçok salgın hastalık 
ve yangın gören Bükreş, 6 büyük depremle yerle bir oldu. 
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Osmanlı eserleri saymakla bitmiyor
Osmanlı devrinde Eflâk Beyliği’nin merkezi olan Bükreş’te 6 kârgir han 

bulunmaktaydı. Çarşıda ise 300’den fazla dükkân vardı. Ayrıca 2 çifte, 
1’de özel hamam bulunmaktaydı. Hastalar için 40 hasta alacak genişlik-
te bir hastahane (Tabhane-i İmaret) mevcuttu. 30’dan fazla, her birinin 
vakfı mevcut olan manastır mevcuttu. Bükreş’in içinde akan Dumboviçe 
Nehri üzerinde 21 un, 2’de çuka değirmeni mevcuttu.

Osmanlılar tarafından Bükreş’te yaptırılan camiler, daha Osmanlı 
hâkimiyeti zamanında Eflâk prensleri tarafından kilise haline getirildi. 
Eskiden yaptırılan camilerden bugün sadece bir mescit kalmıştır. 

19. yüzyıl sonunda Bükreş’te 50 odalı Şerban Bağ Hanı, 30 odalı Zafer 
Hanı, 20 odalı Filipsik Hanı, 15 odalı Tur-i Sina Hanı, 15 odalı Vaka-
roş Hanı ve 20 odalı Kolça Hanı bulunmaktaydı. Ayrıca 1870 yılında bir 
darphane açılarak şehirde sikke bastırıldığı Hazine-i Evrak’ta bulunan 
bir belgeden anlaşılmaktadır.

Evliya Çelebi Seyahatname’sinde, Dimboviçse Nehri’nin iki yakasında 
kurulu olan bu şehrin kalesinin olmadığını, 14 manastırı bulunduğunu yazar. 
Beysarayı’na şato makamına Feri adı verildiği ve 12 bin ahşap evin bulundu-
ğunu, kârgir evlerin az olduğunu da ilave eder. Ayrıca burada Misafirhane-i 
Müslimîn (Müslüman Misafirhanesi) olduğunu, Dimboviçse’nin karşı tara-
fından köprü başında 50 odalı bir kervansaray ile içinde bir cami ve mezarlar 
bulunduğunu da Evliya Çelebi’den öğrenmekteyiz.

Köstence’de ülkemizde gibiyiz 
Bükreş’ten, kültür ve ticaret yollarının kavşak noktasında yer alan 

Köstence’ye geçiyoruz. Burası eski bir şehir ve Romanya’nın en büyük 
deniz limanı. Romanya’nın üçüncü büyük şehri olan Köstence günümüz-
de de önemli bir kültür ve ticaret merkezi. Anıtlar, antik kalıntılar, müze-
ler, dükkânlar ve sahil şeridiyle Köstence, aynı zamanda Karadeniz’in 
tabiatını da cömertçe sergiliyor. 

Büyük Mahmudiye Camii ve Kral Camii 1910 yılında Müslümanları 
seven Romen Kralı Carol tarafından yaptırılmış. Ayrıca, 1867’de Sultan 
Abdülaziz tarafından yaptırılmış Abdülaziz Camii ve arkeoloji müzesi 
şehirdeki diğer önemli yapılar.
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Köstence’de tipik mimariye sahip evleri ve camileriyle çok sayıda Tatar 
köyü görebilirsiniz. 50 bin nüfuslu Mecidiye şehrinin nüfusunun çoğun-
luğu Türk ve Kırım Tatarı Müslümanlardan oluşuyor. Adını Kırım’daki 
bölgelerden alan Karasu Vadisi üzerine yerleşen şehrin kuruluş tarihi 2 
Eylül 1856. Sultan Abdülmecid’in kuruluş ile ilgili fermanını da aynı tari-
hi taşıyor. Belediye 150. kuruluş yılı kutlamalarında Sultan Abdülmecid’i 
fahri hemşehri ilan etmiş. Türkiye’den yüzlerce kilometre uzakta, fakat 
adeta bir Türkiye kasabasında gibiyiz.

Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılmış Mecidiye Camii’ne giri-
yor, insanlarla konuşuyoruz. Türkçe eğitim veren ve T.C. Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın öğretmen gönderdiği Türk okulunda 300’den fazla öğrenci 
okuyor. Bununla birlikte, Türkiye’de üniversite okuyan Mecidiyeli öğren-
cilerin de olduğunu öğreniyoruz.

Mecidiye, eski Yunanlıların Karadeniz kıyısında kurdukları bir sömür-
geden doğmuş. Sırp ve Bulgar krallıklarından başka, çeşitli hükümdar-
ların eline geçtikten sonra Murad Hüdavendigâr tarafından gönderilen, 
Gazi Balaban Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri tarafından fethe-
dilmiş. Fetihten sonra sancak haline dönüştürülen şehir, 1862 yılında 
kaymakamlık haline getirilerek, kaza merkezi olmuş. Ardından 1868 yı-
lında, buraya bir de ticaret mahkemesi kurulmuş.

Köstence’de Osmanlı eserleri
Şehre dair en eski ve güvenilir kaynak Seyahatname’dir. Evliya Çelebi 

ilk olarak, şehrin kalesini ayrıntılı olarak anlatmaktadır. Kalenin Yıldırım 
Bayezid tarafından yıkıldığını söyler ki, 1819 yılında Köstence’ye yeni bir 
kalenin yapıldığını Hazine-i Evrak’ta mevcut bir vesikadan da öğrenmek-
teyiz. Bu imar çalışmaları esnasında şehrin iskelesi de onarılarak, işler 
hale getirilmiş, 1859’dan sonra vapurlar bu iskeleye uğramaya başlamış. 
Şehrin demiryolu 1860 yılında hizmete sokulmuş, hükümet konağı ise 
1863 yılında yaptırılmış.

Bugün Romanya’nın Dobruca bölgesinde yer alan Köstence’de İske-
le Paşa Camii’nden başka bir kaç cami daha bulunuyor. Bunlardan ilki 
1730 yılında yaptırılan Sultan Mahmud Camii’dir. Bu yapı Romanya 
Kraliçesi Marya (Takma adı Karmen Silva) tarafından yıktırılarak, 1911-
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1912’de yerine garip bir mimarisi olan yeni bir cami yaptırılmıştır. 
Hünkâr Camii ise Köstence’nin merkezindedir. Sultan Abdülaziz tara-

fından 1867 yılında yaptırılmıştır. “Aziziye Camii” de denir. 10.75 metre 
genişliğinde, 13 metre derinliğinde, çatılı, basit bir yapıdır. 85 santimlik 
duvarları ve minaresi tamamen kesme taştan yapılmıştır.

İslami yapılar dışında, Köstence’de yaşayan Rum vatandaşları için 
1863, 1864 ve 1870 yıllarında birer Rus kiliseleri yapılmıştır. 

Tulça’da Tuna manzarası 
Tulça, Osmanlı yönetiminde Tuna vilayetine bağlı sancak merkeziydi. 

Buraya 1835 yılında İngiliz mühendislerinden Kerif ve Valtez adlarındaki 
şahıslar tarafından masrafları Osmanlı Hükûmeti’nce ödenmek üzere bir 
tüfenkhane yaptırılmıştır.

Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Tulça Kalesi’ni zapteden Ruslar, kasa-
bayı yakmışlar (1791). Bu araziyi işgal eden Rusların beri taraflara saldı-
rısını önlemek ve Tulça’yı geri almak üzere Sadrazam ve Serdar-ı Ekrem 
Şerif Hasan Paşa’nın hareket etmesi ve ayrıca Rumeli’de bulunan bütün 
Cengiz sultanlarının savaşa katılmaları için Kuban Hanı Bahtiyar Giray 
Han’a hüküm gönderilmiştir.

Günümüzde çok az da olsa kalıntıları bulunan kalesi içinde su bu-
lunmadığından Varoş kenarından su akıtılmak suretiyle su ihtiyacı gide-
rilmiş. 1872 yılında Tulça Mutasarrıflığına atanan Fahri Bey, buradaki 
olumlu faaliyetlerinden dolayı Rusya Devleti tarafından SENT AN Ni-
şanı ile ödüllendirilmiş (1874).

Birinci Dünya Savaşı’nda, Bulgar ve Türk kuvvetleri tarafından ele ge-
çirilen  (1916) şehir, bugün Romanya’nın Kuzey Dobruca kesiminin il 
merkezidir. 

Romanya’nın zirvesi Brashov 
Romanya`nın önemli kayak merkezlerinden Brasov, yaz aylarında da 

turistlerin ilgisini çekiyor. Karpat ve Fagaraş dağları ile çevrili olan şe-
hirdeki en yüksek noktalar, 400 metreden 2544 metreye kadar çıkabili-
yor. Brasov şehir merkezine sadece 12 km uzaklıkta olan Poiana Braşov, 
Romanya’nın en önemli kayak merkezlerinin başında yer alıyor. 
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BaBaDaĞ’DaN SİLİSTRE’YE
TUNa’NIN GÖNÜL SULTaNLaRI
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R
omanya’nın Baba Dağı şehri, Anadolu, Balkanlar ve 
Kafkasların nasıl Türk İslam medeniyeti ile şereflendi-
ğini göstermesi bakımından önemli. Tuna boylarının 
manevi fatihlerini, gönül sultanlarını ziyaret etmek üze-
re Babadağ gezimize başlarken Yahya Kemal’in şu şiiri 
bizlere Tuna boyları ve Evlâd-ı Fatihan diyarının nasıl 

manen fethedildiğini hatırlatıyor...

Geldik bir zamanlar
Sarı Saltuk’la Asya’dan
Dağıldık bir bir
Diyarı Rum’a Anadolu’dan

Asırlarca Osmanlı Devleti hâkimiyetinde olan Babadağ, Dobruca’da, 
Silistre’nin 130 kilometre kuzeydoğusundadır. Müstahkem bir kasaba 
olan Babadağ, ticaret yönünden gelişmiş bir ilçeydi. 19. yüzyıl sonunda 
10 bin nüfusu vardı. Aynı yüzyıl içerisinde şehirde, 5 cami, bir de medre-
se bulunmaktaydı. Burada çok önemli bir ziyaret yeri olan Saltuk Baba 
Türbesi bulunmaktadır. Bir sefer sırasında Kanunî Sultan Süleyman’da 
burayı ziyaret etmiştir. Son yıllara kadar çok harap durumda olan kub-
beli küçük bir yapı olan türbe tamir edilmiştir. Burada bulunan çatısı 



238

kiremit örtülü olan Gazi Ali Paşa Camii yakın zamanda restore edildi. 
1620’ye doğru ölen Gazi Ali Paşa’nın altı köşeli türbesi de caminin bah-
çesinde yer alıyor.

Babadağ Savaşı’nda (1771) Tulca’yı alıp yürüyen 4 bin kişilik Rus or-
dusuyla Osmanlı birlikleri arsında Kuzey Dobruca’daki Babadağı’nda 
yapılan savaşta Rus ordusu Osmanlı ordugâhını basmış, Sadrazam ve 
Serdar-ı Ekrem Silahdar Mehmet Paşa sancağı şerifi kurtarabilmiş. Rus 
ordusu Osmanlı ordusunu takip etmeden geri dönmüş.

Babadağ’ın manevi bekçisi Saltuk Baba’nın başta Bosna-Hersek’deki 
Blagay Tekkesi olmak üzere Balkanlar ve Rumeli coğrafyasında çok sayı-
da makamı ve türbesi bulunmaktadır. 

Türkistan’dan Tuna boylarına ulaşan değerler
Türk İslam medeniyetinin dünya coğrafyasına yayılmasında en büyük 

vazifeyi âlimler ve mutasavvıflar yapmışlardır. Dünyanın en bereketli 
topraklarından olan ata yurdumuz Türkistan ve Buhara’dan Anadolu’ya 
gelen Hoca Ahmet Yesevi ve Şah-ı Nakşibend hazretlerinin talebeleri 
gönülleri fethetmiştir. Manen fethedilen Anadolu toprakları üzerinde 
Selçuklulardan Osmanlı’ya asırlarca süren Türk İslam hakimiyetinde 
muhteşem medeniyetler kurulmuştur.

Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e meşhur nasihati, Osmanlı’yı besleyen 
cevherin kaynağını gösterir. Bu kaynak, Anadolu’nun sosyal hayatına an-
lam veren, nice fetih yelkenlerine rüzgar olan, birbirinden değerli âlimler 
ve dervişler yetiştiren büyüklerimizdir. Hacı Bayram Veliler, Mevlanalar, 
Yunus Emreler, Dursun Fakihler, Emir Sultanlar, Akşemseddinler, Sarısal-
tuklar ve daha nice gönüller sultanları...

Tuna boyları nasıl fethedildi?
Orta Asya’dan gelip Anadolu’yu vatan yapan, Rumeli topraklarına Türk 

İslam medeniyetini taşıyan gönüller sultanı alperenlerin hizmetleri unu-
tulur mu? Bunlardan en önemlisi, Orta Asya’nın ilim ve medeniyet şehri 
Buhara’dan getirilip, Fatih Sutan Mehmet tarafından Rumeli’ye yerleştiri-
len Seyyitler zincirinden Hocazade ailesidir…

Osmanlı, 23 milyon m2’lik coğrafyasında yaşayan insanları asırlarca hu-
zur ve barış içinde idare etmelerini Hocazade ailesi gibi hizmet ve gönül 
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erlerine borçludur. Gönül erlerinin dini, ilmi ve askeri sahada yaptığı hiz-
metler sayesinde Rumeli ve Balkan toprakları asırlarca huzur ve barış içinde 
yaşamıştır.

Osmanlı’nın; Makedonya’da 519, Bulgaristan’da 485, Arnavutluk’da 433, 
Bosna-Hersek’te 415, Sırbistan’da 419, Romanya’da 340, Yunanistan’da 
453 yıl ırk, dil ve din ayrımı gözetmeksizin insanları huzur ve barış içinde 
nasıl yaşattığı bugün bile merak edilip araştırılmakta...

Gönül sultanlarından ilham ve feyz alan Osmanlıların Rumeli’de 
kaldığı süre içinde Yugoslavya bölgesinde 6616, Bulgaristan’da 3339, 
Yunanistan’da 3771, Arnavutluk’ta 1015, Macaristan’da 724 ve Romanya 
bölgesinde 234 vakıf eseri yaparak insanlığın hizmetine tahsis etmesi Türk-
İslam medeniyetinin ihtişamını gösteriyor. 

Nasıl İslam’ın bayraktarı oldular?
Üç kıtada asırlarca İslam bayrağını dalgalandıran Osmanlı 

Devleti’nin armasındaki sembollerde Osmanlı’yı cihan devleti 
yapan ilkelerinin ne olduğunu anlayabilirsiniz. Arma üzerindeki 
sembollerden güneş halifeliği, ay padişahlığı, silahlar devletin gü-
cünü, çiçekler sevgiyi, terazi adaleti, kitap hukukun üstünlüğünü, 
ayın içindeki yazı ise Osmanlı padişahlarının Yüce Allah tarafın-
dan başarılı kılınmasını ve onlara yardım edildiğini ifade eder.

Oğuz Türkleri’nin bir kolu olan Bozoklar’ın “Günhan” kolunun 
Kayı boyundan gelen Osmanlıların, Selçukluların dağılmasından 
sonra Söğüt ve Domaniç’te kurdukları beylik, Gazi Süleyman 
Paşa’nın 1357 yılında Rumeli toprağı olan Gelibolu’nun Bolayır 
beldesine geçmesi ile cihan devleti olma yolunda ilk adımlarını 
atmışlardır.

 36 Padişah, 219 Sadrazam ve 129 Şeyhülislam’ın idaresinde 
3 kıtada 623 yıl hüküm sürerken; 23 milyon metrekarelik toprak 
üstünde Rumeli ve Anadolu beylerbeyliğine bağlı 34 eyalet ve 377 
sancakta insanları bir arada idare etti. Osmanlı coğrafyasında, 
bugün değişik isimlerde kurulan 50’ye yakın millet, devlet olma-
larını Osmanlıya borçludur.
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Osmanlılar tarafından Tuna boylarında Nazlı Budin, Prizren, Üsküp, 
İşkodra, Gümülcine, Selanik, Kavala, Kalkandelen, Priştine, Sofya, Kös-
tendil, Vidin, Rusçuk, Şumnu, Köstence, Plevne, Niğbolu, Kırcali, Has-
köy, Filibe, Razgrad, Babadağ ve Silistre gibi yüzlerce Osmanlı şehrinin 
kurulmasına öncülük eden gönül erlerinin verdiği ruh ve heyecandır... 

Rumeli coğrafyasında en fazla duası olan gönül sultanlarından Süley-
man Hilmi Tunahan Efendi Hazretleri’nin hayatında Tuna’nın ayrı bir 
anlamı vardır. Süleyman Efendi, soyadı kanunu çıktığında Tunahan so-
yadını atası İdris Bey’in Tuna Hanı olarak vazife yaptığı Tuna nehrinden 
almayı tercih etmişti...

Razgrad’dan Kemaller’e
Hizmet erlerinin kurduğu Rumeli ve Tuna boylarındaki Osmanlı şe-

hirlerindeki binlerce Osmanlı vakıf medeniyetine ait eserler, bütün vefa-
sızlığa rağmen geçmişin ihtişamını haykırırcasına dimdik ayakta... Ru-
meli ve Tuna boylarında Türk-İslam medeniyetinin kurulmasına vesile 
olanlardan birisi de Süleyman Hilmi Tunahan Efendi’nin dedeleri olan 
Hocazade ailesiydi.

Bulgaristan’ın asırlarca Türk hâkimiyetinde kalmasının bu insanların 
gayretleri ve numune hayatlarıyla mümkün olduğunu söylemek yanlış 
olmaz.

Süleyman Efendi’nin doğum yeri ve çocukluk yıllarını geçirdiği 
Osmanlı’nın Rumeli eyaletine bağlı olan Bugünkü Bulgaristan’ın Deli-
orman Bölgesine gidiyoruz... Deliorman’ın merkezi Razgrad’dayız. Ke-
maller adeta yemyeşil ormanlarla kaplı. Bir orman denizini andıran bu 
bölgeye Osmanlılar Doluorman adını vermişler. Doluorman Bölgesi’nin 
bereketli topraklarının, geleceğin büyük İslam âlimi Süleyman Hilmi Tu-
nahan Efendi gibi cihanşümul bir din adamının yetişmesinde çok büyük 
katkısı olmuş. Bereketli Doluorman toprakları tarih boyu Türk milletine 
büyük askerler, âlim ve fazıl din adamları ve aynı zamanda da adımızı 
dünyaya duyuran Koca Yusuf gibi Pehlivanlar yetiştirmiş bir bölge. Asır-
larca Rumeli ve Tuna boylarının manevi bekçiliğini yapan Demirbaba 
Tekkesi de Kemaller (İsperih) kasabasında... 

Kemaller (İsperih) Belediye Başkanı Adil Reşitoğlu’nun Süleyman Hil-
mi Tunahan Hazretlerinin doğum yeri olan Ferhatlar Köyü’nün kuru-
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luş tarihi ile ilgili anlattığı çok önemli bilgileri 1998 yılında Devr-i Âlem 
belgesel-tv programı olarak hazırlayıp yayınlayarak tarihe not düşüp, 
zamana noterlik yapmıştık.

Ferhadlar Köyü’nün havası çok farklı
Ferhatlar Köyü her yönüyle tam bir Anadolu köyü. Köyde adeta za-

man durmuş gibi. Osmanlı yönetiminin üstünden bir asırdan fazla za-
man geçmesine rağmen halen tarihi dokusundan hiç bir şey kaybetme-
miş. Köy içinde gezerken sizleri güler yüzlü insanlar karşılıyor. Süleyman 
Efendi’nin doğduğu eve doğru gidiyoruz. Bahçe kapısından içeri girdi-
ğinizde manevi bir dünyaya da adım atmış oluyorsunuz. Bizleri üzüm 
asmaları ve armut ağacı altında Süleyman Efendi Hazretlerinin amcaza-
deleri karşılıyor. Bugün hayatta olmayan amcamızdan gerek Süleyman 
Efendi Hazretleri’nin aile şeceresi ve gerekse Ferhatlar köyü ile ilgili çok 
önemli bilgileri kaydetmiştik. 

Ev, bahçesi ile geçmişinden ve asaletinden hiçbir şey kaybetmemiş. Yer-
den biraz yüksek, tek katlı ahşap yapı, balkan mimarisi ile yapılmış. Evin 
bahçesindeki meyve ağaçları ve güller ziyaretçilerine gülümsüyor. Tahta 
merdivenden çıkarak evin içine giriyoruz. Ev, Süleyman Efendi Hazretle-
rinin talebeleri tarafından aslına uygun bir şekilde restore edilmiş. Efendi 
Hazretlerinin çocukluk yıllarını geçirdiği evin odaları oldukça sade. Oda-
da, Süleyman Efendi’nin babası ve hocası Hocazade müderris Osman 
Efendi’ye ait rahle, sarık ve cübbe bulunuyor. Odanın duvarında Süley-
man Efendi Hazretlerinin fotoğrafı dikkat çekiyor. 

Ferhatlar köyünün merkezinde muhteşem bir cami yapılmış. Kemaller  
(İsperih) Belediye Başkanı Adil Reşitoğlu, tarihi belgelere göre Ferhatlar 
Köyü’nün 500 yıl önce Osmanlı ordusundan emekli olan paşalar tara-
fından kurulduğunu, caminin Süleyman Efendi’nin talebeleri tarafından 
aslına uygun olarak yapıldığını açıklıyor. Osmanlı mimarisi üslubuyla 
yapılan caminin içindeki süslemeler ziyaretçilerine göz ve gönül ziyafeti 
sunuyor. 

Ferhatlar Köyü’nden ayrılma vakti. Köyden ayrılmadan son görevi-
mizi de yapmak istiyoruz. Ferhatlar Köyü’nün tarihi mezarlığındayız. 
Süleyman Efendi’nin babası ve ilk hocası Hocazade Osman Efendi’nin 
mezarını da ziyaret ederek, Süleyman Hilmi Tunahan Efendi Hazretleri-
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nin ilim tahsilinde önemli bir yeri olan Satırlı Medresesi’nin bulunduğu 
Silistre’ye doğru yola çıkıyoruz.

Silistre Tuna’ya ayrı bir anlam katıyor
Silistre, Tuna Nehri kenarında en güzel Osmanlı şehirlerinden birisidir. 

Bu sahil şehri, Avrupa’ya giden ürünlerin gönderildiği bir liman olması 
bakımından stratejik bir öneme sahiptir. Aynı zamanda Balkanların Rus-
ya ile sınır olduğu bir bölgedir. Rumeli Eyaleti’nin önemli sancak mer-
kezlerinden birisiyken, Kanuni devrinde Özi Eyaleti’nin sancak merkezi 
yapılarak bakımlı hale getirildi. Şehir, savaşlara ve barış anlaşmalarına 
sahne oldu. 

Silistre’de Osmanlılar yüzlerce cami, medrese, han, hamam ve kervan-
saray benzeri vakıf eserleri yaptırmış. Silistre’nin Osmanlı Türk medeni-
yetindeki yeri çok farklıdır. Ancak bugün bu muhteşem medeniyetten ge-
riye fazla bir şey kalmamış, Osmanlı Türk medeniyetine ait eserler yıkılıp 
yok edilmiş vaziyette. Hocazade Osman Efendi’nin müderrislik yaptığı, 
Süleyman Efendi’nin ise ilk tahsilini gördüğü Satırlı Medresesi’nin bu-
lunduğu yeri araştırıyoruz. Ancak hiçbir ize rastlayamıyoruz. Öğrendi-
ğime göre Satırlı Medresesi, Süleyman Efendi Hazretleri’nin dedesinin 
inşa ettirdiği Bayraklı Camii’nin bahçesinde, müştemilatı içinde yer al-
maktaydı. Ancak Balkanların elden çıktığı yıllarda medrese, İkinci Dünya 
Savaşı yıllarında da cami, Bulgarlarca yerle bir edildi. Bölgede, eski eser-
lere ait olduğunu düşündüğümüz kalıntıları ve harap vaziyetteki tarihi 
mezar taşlarının görüntüleri çekiyoruz. Namık Kemal’in “Vatan, Yahut 
Silistre” hikayesine sahne olan kale de toprak altında kalmış. 

Şair Necip Fazıl Kısakürek’in, Süleyman Efendi Hazretleri’nin damadı 
Kemal Kacar Beyefendi’den Satırlı Medresesi ile ilgili aldığı bilgileri kay-
da geçirmek istiyoruz. 

 “...Osman Efendi, oğlu Süleyman Hilmi Tunahan’a bağladığı ümitten 
dolayı onun yetişmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır.”

Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinin Satırlı medresesinde gördüğü 
tahsil hayatı sicil özetindeki bilgiler çok net bir şekilde şu cümlelerle ifade 
ediliyordu:

“Kasaba-i Mezkure Mekteb-i Rüşdiyesi’nden neş’et ettikten ve Satırlı 
Medresesi’nde bir miktar ulum-u Arabiyye tederrüs eyledikten sonra...” 
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Biz yeniden Tuna boylarındaki gezimizi sürdürmek üzere bu kez Tuna 
Nehri’nin Karadeniz’e döküldüğü Ukrayna bölgesine doğu yola çıkıyoruz.

İsmailiye’de Osmanlı yaşamaya devam ediyor 
Besarabya’nın güneyinde, Bucak adı verilen bölgeye bağlı şehir ve vi-

layet olup, aynı bölgede, Tuna üzerinde eski bir Türk kalesinin de adıdır. 
İsmail adına ilk kez 1595 tarihli belgelerde rastlanılmaktadır. O tarihte 
Boğdan Prensi Aron cel Cumplit, Eflâk Prensi Mihai Viteanzul ile anla-
şarak, Osmanlı  yönetimine  karşı ayaklandı ve Boğdanlı Macar ve Kazak 
birlikleriyle Bucak’ın Türk şehirlerine saldırdı. İçinde 4 bin kişilik Türk 
kuvveti bulunan İsmail Kalesi, 22 Mart 1595’te zaptedildi. Bu kale bir 
süre sonra bir Türk dizdarının emrine girdi. Evliya Çelebi, Seyahatna-
me’sinde “1484 tarihinde Sultan Bayezid Han’ın İsmail Kapudan’ı bu 
şehri fethettiği için, adına İsmail şehri denildiğini” belirtmektedir. Bu-
nunla birlikte, İsmail topraklarının Boğdan’dan ayrılıp, iki kuvvet müs-
tahkem mevki olan Kili ve Akkerman ile birlikte, 1484’te Sultan İkinci 
Bayezid’in Stefan cel Mare’ye karşı açtığı sefer sonucunda Osmanlı top-
raklarına katıldığı bilinmektedir. Kanunî Sultan Süleyman’ın seferinden 
(1538) sonra, Boğdan’ın güneyindeki bu yer kısa sürede gelişti. 1595’te 
önemli bir garnizon merkezi oldu.

Şehir ve kale, Kazak akınları sonucunda tahrip edildi. 1602’de Kazak-
lar, Tuna’nın güneyine doğru çıkarak İsmail ve civarındaki Oblucita şeh-
rini yakıp yıktılar; aynı eylemlerini de 1624 yılında tekrarladılar. Diğer 
taraftan Polonyalı Zamoyski’nin Boğdan’da Türklere karşı elde ettiği za-
ferler sonucunda, Polonyalılar da (Mayıs 1602) İsmail Kalesi’ni istediler 
ve 18. yüzyılın ilk yıllarında Bucak’ın Türk unsuru, doğudan gelen göç-
menler ile kuvvetlendirildi ve kendine özgü bağımsızlık ruhunu korudu.

1711 yılındaki Osmanlı-Rus savaşlarında İsmail, önemli bir talimhâne 
oldu. Sultan İkinci Selim İsmail’i, Tuna’nın kuzeyindeki, en kuvvetli Türk 
kalesi haline getirdi.

1789’da başlayan yeni Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra Yaş Barış Ant-
laşması imzalanarak (1792) İsmail, Osmanlı’ya terk edildi. 1890’daki 
Osmanlı-Rus Savaşı’nda, Ruslar burayı, Prut ile Driester’in Boğdan’da-
ki parçası arasında kalan bölüm ile birlikte işgal ettiler. Buraları, Bükreş 
Antlaşması ile (1812), Ruslara bırakıldı. 1812’den itibaren Ruslar, İsmail 
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şehrini gittikçe daha çok göçmen ile iskân ettiler. Birçok Romanyalı, Yu-
nanlı, Bulgar, Ermeni, Yahudi ve Kıptî buraya akın etti. 1815’te şehirde 
dört kilise, 71 devlet binası ve 159 mağaza bulunuyordu.

Kırım Savaşı’ndan (1856) sonra, Paris Antlaşması ile Besarabya’nın gü-
neyi, İsmail ile birlikte, Boğdan’a iade edildi. Şehir ve havalisi yeniden Ro-
menlere geçti ve 1877 Savaşı sonlarına kadar Ruslar tarafından işgal edil-
di. 1878 Berlin Antlaşması ile, bütün Besarabya yeniden Rus hâkimiyetine 
girdi. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra (1918), halkın serbest oyu ile İs-
mail -bütün Besarabya ile birlikte- 1940’a kadar Romanya topraklarına 
dahil oldu ise de, Ruslar 1947 Paris Antlaşması ile yeniden kendi hakimi-
yetlerine aldılar. Şehirde hâlâ kalenin yıkıntıları bulunmaktadır.

akkerman Kalesi’nde yaşayan akıncı ruhu
Akkirman, bugün Besarabya’da Dnestr nehrinin Karadeniz’e döküldüğü 

yerde bulunan körfezin (liman) sağ kıyısında denize 15 kilometre uzaklıkta 
eski bir Osmanlı şehridir.

Şehirdeki kalenin beyaz olması sebebiyle buraya “Beyaz Kale” de denil-
mektedir. Akkirman önce Venedik, sonra Ceneviz ve 1241’de kuzey Türkle-
rinin hâkimiyetine geçerek bir Türk limanı oldu. 1419’da Osmanlı Türkleri 
burayı alma girişiminde bulundularsa da, şehir ancak Fatih Sultan Mehmed 
devrinde 1454 ve 1474 yıllarında ciddi bir suretle iki kez kuşatıldı. Ancak 
yine fethedilemedi. Sonunda İkinci Bayezid tarafından 1489’da Sivaslı Kara 
Şemseddin’in teşvikiyle kuşatıldı. Sultan Bayezid, kalabalık bir ordu ve ağır 
toplarıyla kaleyi üç taraftan kuşattıysa da, iyi tahkim edilmesi sebebiyle Türk 
askerleri kaleye fazla yanaşamadı. O sırada Kırım Han’ı Mengli Giray, kale 
önüne gelerek padişaha yardım etti. Bu arada askerlerinden Tatarlara ka-
lenin kuşatılması halinde yağma yapma izni istedi. Bu isteği padişah tara-
fından kabul edildi. Sonunda Tatar, Eflak ve Boğdan askerlerinden oluşan 
kuvvetlerin yardımıyla Osmanlı askerleri kaleyi teslim aldı. Burası Türkler’in 
elinde iken, birkaç kez Lehlerin ve Rus kazakların saldırısına uğradı. 1595 
yılında sur dışı mahalleleri; Avusturya askerleri tarafından yağmalandı.

Şehir 1770’de Ruslar tarafından kuşatılarak işgal edildiyse de, Kaynarca 
Antlaşması gereğince tekrar Türkler’e verildi. Şehir 1789’da Rus generali 
Potemkin tarafından alınsa da, 1792’de Yaş Antlaşması’yla tekrar Türklere 
verildi. 1806 yılında Rus kuvvetlerince yeniden zaptedildi ve 1812’de Bük-
reş Antlaşması ile Rusya’ya bırakıldı. 1862’de bu iki şehirde iki devlet ara-
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sında imzalanan antlaşmayla Rusya’ya Karadeniz’de gemi bulundurmak 
hakkını kazandırmıştı. 1917 yılında Rus ihtilâli üzerine Besarabya özerklik 
kazandıysa da, ertesi yıl Romanya burayı emr-i vaki ile Rusya’nın ona-
yı olmaksızın işgal etti. İşgal, 1920 yılında İtilaf Devletleri tarafından da 
onaylandı. Romanyalıların “Ak şehir” anlamına gelen Cetatea Alba adını 
verdikleri Akkerman, 347 bin nüfuslu ve aynı adı taşıyan bir vilayetin mer-
kezi idi. Şehrin nüfusu, 50 bine varıyordu.

1940 yılı sonbaharında Rusya’nın Beserabya’yı işgal etmesi üzerine, Ak-
kerman tekrar Rus topraklarına katıldı. 

Osmanlı hâkimiyetinde iken, tahkim edilmiş ve içine asker yerleştirilmiş 
olan Akkerman Kalesi’nin varoşu on üç mahalleydi. Burada 17. yüzyılda 
Sultan Bayezid Camii, Tatar hanlarından Mengli Giray Han Camii, Vaiz 
Camii, Sultan Selim Han Camii, Selim Han Medresesi, Sultan Bayezid 
Veli Hamamı gibi Osmanlı eserleri bulunmaktaydı.
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ROMaNYa’DaN UKRaYNaYa 
TUNa’Da YaŞaYaN OSMaNLI 

ŞEHİRLERİ
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Besarabya:
Besarabya; 1504-1812 yılları arasında 308 yıl Osmanlı yönetiminde 

kalmış Kuzeydoğu Romanya’daki Boğdan ile Özi arasındaki bir bölge. 
Sultan İkinci Bayezid zamanında alınmış, Sultan İkinci Mahmut zama-
nında Bükreş barışı ile Rusya’ya bırakılmıştır. İlk önce Rumeli eyaletine, 
sonra Özi eyaletine bağlanmıştır.

Bender:
Bender; Beserabya’da bulunan bir Osmanlı kenti (1504-1812)’dir. Sul-

tan İkinci Bayezid zamanında alınmış, Sultan İkinci Mahmud zamanın-
da Bükreş barışı ile Ruslara bırakılmıştır.

akkerman:
Akkarman; Baserabya’da Kuzeybatı Karadeniz kıyısında bulunan Os-

manlı kenti (1484-1812)’dir. Akkerman barışı (1826) ile tanınır.

Bükreş:
Bükreş; 1462-1878 yılları arasında 416 yıl Osmanlı yönetiminde olmak 

şartıyla Eflak voyvodalığının merkezi idi. Fatih Sultan Mehmet zama-
nında alınmış, Sultan İkinci Abdülhamid zamanında Bükreş barışı ile 
Romanya’ya bırakılmıştır.
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Bucak:
Bucak; 1477-1812 yılları arasında 335 yıl Osmanlı yönetiminde kalmış 

Romanya’da güney Besarabya’daki bir bölge. Fatih Sultan Mehmed ta-
rafından alınmış, Bükreş barışı ile Ruslara bırakılmıştır. İlk önce Rumeli 
Beylerbeyliğine,3. Murad zamanında (16.yüzyıl sonu) ise Özi eyaletine 
bağlandı.

Lehistan (Polonya):
Lehistan (Polonya), Osmanlı dönemindeki adına göre Lehistan ile ilk 

ilişki 1443’te Morava savaşında Lehlilerin Haçlı ordusunda yer alması 
ile başlamıştır. Lehistan 1573’te Osmanlıların nüfuzunu tanıdı. 1672’de 
ise Lehistan’a 4 sefer yapıldı. Son ilişki 1694’teki Kamaniçe savaşında 
olmuştur.

adakale:
Adakale, Romanya’da Banat’ın  güneyinde, Tuna nehri üzerinde, De-

mirkapı Boğazı’nın 4 km. gerisinde, 2 hektar yüzölçümü olan 1500 metre 
uzunluktaki bir ada ve kaledir. Şehir 15. yüzyılda Osmanlılar kurmuştur. 
1875’te Berlin barışında Avuturya-Macaristan, Romanya ve Sırbistan 
hudutlarının düğüm noktasında olduğu için kime ait olacağı kararlaştı-
rılamadı. Osmanlılara bırakıldı. Son olarak 1923 yılında Lozan barışına 
göre Romanya’ya bırakılmıştır. Bu ada şimdi baraj sularının altında kal-
mıştır.

İshakçılar:
İshakçılar; Romanya’nın Bucak-Dobruca bölgeleri arasında aşağı 

Tuna nehrinin sağ kıyısında bulunan önemli bir Osmanlı kalesidir. Os-
manlı; Rus ve Avusturya ile yaptığı savaşlarda sık sık bu kale el değiştirdi. 
1829 yılına kadar 400 yıl Osmanlı yönetiminde kalan İshakçılar’da halen 
Osmanlı dönemi izleri bulunmakta.

 Kalafat Savaşları:
 Osmanlı denizcilik ve zaferler tarihinde önemli yeri olan Kalafat, Kü-

çük (Eflak) Romanya’nın güneyinde Tunu Nehri kıyısında bir yerleşim 
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yeridir. Bu bölgede Osmanlı ile Ruslar arasında iki kez savaş yapılmıştır. 
1811 ve 1854 yıllarında yapılan iki ayrı Osmanlı, Rus savaşında Rusların 
yenilmesi üzerine Ruslar küçük Romanya’yı boşaltmak zorunda kaldı.

Kamaniçe: 
Kamaniçe, Lehistan (Polonya)’nın güneyinde bulunan bir Osmanlı 

kenti ve kalesi (1672-1699)’dir. Besarabya ve Hotin’in kuzeyinde olup 
Sultan Dördüncü Mehmed zamanında alınmış, Karlofça barışı ile Le-
histan (Polonya)’a bırakılmıştır. Bu sınır kentinde 2 savaş olmuştur.

Galiçya Savaşı:
Galiçya (1916-1917); Birinci Dünya Savaşı sırasında Müttefik dev-

letlerin Avrupa’daki harekatını desteklemek için Alman güney ordusuna 
bağlı olarak Osmanlı kolordusu ile Rus ordusu arasında Erdel ile Po-
dolya arasındaki Galiçya’da yapılan savaş. Başarılı olamayan Osmanlı 
kolordusu iki yıl süren çarpışmalarda ağır kayıplar verdi. Cepheden geri 
çekilen bu kolordunun çarpışmalar sırasında kaybı 12 bin şehit olmuştur.

Erdel:
Erdel; 1541-1699 yılları arasında 158 yıl Osmanlı yönetiminde kalmış, 

Romanya’nın batısındaki bir bölge. Bu ismi Türkler takmıştır. Transilvan-
ya adı ile de tanınır. Kanuni Sultan Süleyman tarafından alınmış, Karlofça 
barışı ile Avusturya’ya bırakılmıştır. “Eyaleti Mümtaze” (imtiyazlı il) ola-
rak padişahın atadığı yerli beylerle yönetilmiştir. Erdel’e 5 sefer yapılmıştır.

Eflak (Romanya):
Eflak (Romanya); 1462-1878 yılları arasında 416 yıl Osmanlı yöneti-

minde kalmış Romanya’daki Karpat Dağları ile Tuna Nehri arasında bir 
bölge. Bu adı Türkler vermiştir. “Memleketeyn” (iki memleket) adı anılan 
Eflak-Boğdan adlı iki bölgeden biridir. Fatih Sultan Mehmed tarafından 
alınmış, Berlin barışı ile Boğdan, Romanya’ya bırakılmıştır. Bir Prenslik 
yani “Eyalatı Mümtaze”(imtiyazlı il) olarak yönetilmiştir. Prensleri (voy-
vodaları) padişah tarafından atanır veya azledilirdi. Halkına Osmanlılar 
tarafından “Ulah” denirdi.
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Boğdan (Moldovya):
Boğdan (Moldovya); 1484-1829 yılları arasında 345 yıl Osmanlı yö-

netiminde kalmış Romanya’da bulunan Erdel ile Besarabya arasındaki 
bir bölge. “Moldavya” adı ile de anılmaktadır. “Boğdan” adını Türkler 
takmıştır. “Memleketeyn” (iki memleket) adı ile anılan Eflak-Boğdan adlı 
iki bölgeden biridir. Sultan İkinci Bayezid Han tarafından alınmış, Edir-
ne barışı ile bağımsız olmuştur. Bir Prenslik (voyvodalık), yani “Eyalet-i 
Mümtaze (imtiyazlı il) olarak yönetilmiştir. Boğdan’a üç Osmanlı seferi 
yapılmıştır.

Çehrin Seferi:
Çehrin; (21.8.1678) Sultan Dördüncü Mehmed ve sadrazam kara 

Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun Rusların elinde bu-
lunan Bender-Özi arasındaki Çehrin’e yaptığı seferdir. Kalabalık Rus 
ordusuna karşı yapılan taarruz karşısında Ruslar 10 bin kadar asker kay-
betti. Çarpışma uzayınca Osmanlı ordusu yenildi. Yorgun Rus ordusu 
da Osmanlı ordusunu takip edemedi. Devam eden Çehrin kalesi kuşat-
masındaki Kaleiçi çarpışmalarında Ruslar kılıçtan geçirildi. Bir kısmı da 
kalenin yanındaki bataklıkta boğuldu. Çehrin kalesi bir aylık kuşatmadan 
sonra Osmanlıların eline geçti. Takip edilen Rus ordusu ile çarpışma 7 
gün 7 gece daha devam etti. Osmanlılar 15 bin, Ruslar 30 bin asker kay-
betti. Bu çarpışma ilk Osmanlı-Rus savaşı oldu.

Purut:
Purut Kuzey Romanya’da adını Purut Irmağı’ndan alan bir bölge. Bu 

bölge Osmanlı Türk tarihi için çok önemli. 1685 ve 1711 tarihlerinde 
iki kez Purut’ta savaş yapılmış. 1685’de Süleyman Paşa komutasındaki 
83 bin kişilik Osmanlı ordusu, Lehistan (Polonya) ordusu arasında yedi 
gün süren savaşta Lehistan mağlup oldu.

Purut’ta 1711 tarihinde Baltacı Mehmet Paşa komutasındaki 120 bin 
kişilik Osmanlı ordusu ile Birinci Petro (Deli) komutasındaki Rus ordu-
su arasında yapılan savaşta Ruslar mağlup oldu. Deli Petro’nun karısı 
Katerina’nın teklifi ile Purut barışı yapıldı. Bu barış halen tartışma ko-
nusudur. 
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Yaş:
Yaş; Romanya, Boğdan’da Purut Nehri’nin sağ batı yakasında yer ala-

na bir şehirdir. Yaş Şehri Osmanlı tarihinde savaş ve barışla anılmak-
tadır. 1620 tarihinde Romanya ve Polonya orduları ile Osmanlı ordusu 
arasında yapılan savaşta 50 bin kişilik Boğdan ve 60 bin kişilik Lehistan 
ordusu Osmanlı ordularına yenilmişti.

Yaş; 10 Ocak 1792 tarihinde Osmanlı ile Ruslar arasında yapılan sa-
vaşlara son verilip barış yapılması ile bilinmektedir. İki buçuk ay süren 
Yaş barış görüşmelerinden sonra Osmanlı ile Ruslar arasındaki sınır Tur-
la nehri (Dinyester) olarak kabul edilmiş, Kırım, Bucak, Yedisan (Özi) 
Ruslara bırakılmıştı. Osmanlı Yaş barışı ile dağılma sürecine girmişti. 

Dobruca:
Dobruca; 1393-1878 yılları arasında 485 yıl Osmanlı yönetiminde kal-

mış olan Tuna Nehri ile Karadeniz arasındaki bölge. Yıldırım Bayezid 
tarafından alınmış,1878 Berlin barışına göre Romanya’ya bırakılmıştır.

Tuna Vilayeti:
Tuna Vilayeti (1864-1878); Kuzey Bulgaristan’da Sultan Abdülaziz 

zamanında kurulmuş olan bir vilayet. Merkezi Niş olmak üzere, Vidin 
ve Silistre ile birleştirilerek meydana getirilen bu vilayetin ilk valisi Sad-
razam Mithat Paşa’ydı. Berlin barışı ile Sultan İkinci Abdülhamid zama-
nında Bulgar prensliğine bırakılmıştır.

İsmail:
İsmail; Romanya’da Bucak’ın güneyinde, Tuna Nehri’nin kuzeyinde 

bulunan bir Osmanlı şehri (1484-1812)’dir. Sultan İkinci Bayezid Han 
zamanında alınmış, Sultan İkinci Mahmud zamanında Bükreş barışı ile 
Ruslara bırakılmıştır.

Köstence:
Köstence; Romanya’nın güney doğusunda Karadeniz kıyısında bu-

lunan bir Osmanlı kenti (1388-1878)’dir. Sultan Birinci Murat döne-
minde Gazi Balaban Paşa tarafından alınmış, Ayastefanos barışı ile 
Romanya’ya bırakılmıştır. İlk önce sancak, 1862’de ise ilçe olmuştur.
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Özi (Yedisan):
Özi; 1499-1792 yılları arasında 293 yıl Osmanlı yönetiminde kalmış 

olan Ukrayna’da, Dinyeper Nehri’nin kuzeybatı Karadeniz’e döküldüğü 
yerde yapılan bir Osmanlı kalesidir. Osmanlı yapısı olan bu kaleye Türk-
ler ”Karakterman” yahut “Uzun Kale” derlerdi. Sultan İkinci Bayezid 
Han zamanında alınmış, Kanuni Sultan Süleyman zamanında eyalet 
merkezi olmuş (1541) ve Sultan Üçüncü Selim Han zamanında Yaş ba-
rışı ile Ruslara bırakılmıştır. Burada iki savaş olmuştur.

Hotin:
Hotin; 1711-1812 yılları arasında Osmanlı yönetiminde 101 yıl kal-

mış olan ve Romanya’nın kuzeyinde Besarabya’daki Dinyester (Turla) 
Nehri’nin güney kıyısında bulunan kent ve kale. Sultan Üçüncü Ahmed 
zamanında alınmış, İkinci Mahmud Han zamanında Bükreş barışı ile 
Ruslara bırakılmıştır. Eyalet olan Hotin’de üç savaş yapılmıştır.

Podolya:
Podolya; 1672-1699 yılları arasında 27 yıl Osmanlı yönetiminde kalmış 

olan Galiçya ile Ukrayna arasındaki bölgedir. Dördüncü Mehmed Han za-
manında Birinci Lehistan Seferi sonunda alınmış, Sultan İkinci Mustafa 
zamanında Karlofça barışı ile Lehistan’a (Polonya) bırakılmıştır.
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DEVR-İ ALEM BELGESEL TV PROGRAMI

       

  “Bâki kalan gök kubbede hoş bir sadâ imiş”

Avrasya Gazete Radyo ve Televizyon Yayıncıları Birliği’nin  (ww.ag-
ret.net) öncülüğünde  ve Belgesel Yayıncılık’ın (www.belgeselyayincilik.
com) desteğiyle İsmail Kahraman tarafından hazırlanan Devr-i Âlem 
Belgesel TV programı dünya coğrafyasındaki kültür ve medeniyet tarihi-
mizi belgeselleştirerek gelecek kuşaklara taşıyor…

Destek olup kültür hizmeti olarak hazırlatacağınız Belgesel tv prog-
ramları ile gök kubbede siz de hoş sedalar bırakarak ebediyen hayır, min-
net ve şükranla anılın…

Neden Devr-i Âlem Belgesel Tv Programı?
Türk Televizyon belgeselciliğinde bir ilki gerçekleştiren Araştırmacı-

Gazeteci ve Belgesel Yönetmeni İsmail Kahraman, dünyanın 70’den faz-
la ülkesini gezerek ticari amaç gütmeden kültür ve medeniyet tarihimizi 
belgeselleştirmektedir.
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Kültür Bakanlığı Belgesel ve Yayıncı Yetki Belgesi ile hazırlanan Devr-i 
Âlem Belgesel TV programına sponsor desteği ve reklamlarınızı vererek, 
yeni tarih ve kültür belgesellerinin hazırlanıp ulusal, bölgesel ve yerel TV 
kanallarında yayınlanmasını sağlayabilirsiniz.

Bazı bölümleri TV kanallarında yayınlanan Devr-i Âlem belgesel prog-
ramları izleyiciden büyük ilgi görüyor. Yayına hazır olan Devr-i Âlem 
Belgesel TV programının 108 bölümü ile ilgili ayrıntılı bilgiler aşağıda 
sıralanmaktadır.

Belgesel Programının adı:
Dünya Coğrafyasında Devr-i Âlem
Programın Türü: Kültür-Tarih ve Gezi Notları Özgün TV Belgeselciliği
Periyodu ve Süresi: 50 ile 60 dakikalık bölümler
Programın Amacı: Türk İslam medeniyeti coğrafyası başta olmak 

üzere, Dünya coğrafyası gezilerek ülkelerin genel durumu, insanların 
yaşantısı, gelenek ve görenekleri yerinde araştırarak, gelecek kuşaklara 
görüntülü bir belge bırakmak.

Evliya Çelebi, yüz yıllar önce gezip gördüğü ülkeler ve insanlarla ilgi-
li ortaya koyduğu ölümsüz eseri “Seyahatname’nin” bir başka benzeri 
olacak Devr-i Âlem Belgeselleri ile dünya ülkelerindeki kendi kültür ve 
medeniyetimizi ilgilendiren değerleri, ulusal ve bölgesel televizyonlar 
araçlığı ile izleyici ile buluşturup, kendi kültür dünyamızı gençlere sev-
dirip eğitici ve öğretici bir TV belgesel programı hazırlayarak, izleyicide 
tarih ve kültür bilinci oluşturmak asıl amacımızdır.

Programın yapım yönetim ve sunuculuğunu üstlenen Araştırmacı ga-
zeteci ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman, yurt içinde 75 il ve yurt 
dışında da 70’den fazla ülkeyi gezip araştırma ve belgesel TV program 
çekimleri “kültür ve medeniyet tarihimizi” belgeselleştirdi. Kahraman’ın 
gezdiği ülkelerden bazıları şunlar; Azerbaycan, Doğu Türkistan, Fransa, 
İtalya, İspanya, Polonya, Romanya, Bulgaristan, KKTC, Abhazya, Bir-
leşik Arap Emirlikleri, Maldiv Adaları, Singapur, Tayland, Kazakistan, 
Kırgızistan, Özbekistan, Ukrayna, Almanya, Hollanda, Belçika, Avustur-
ya, Lüksemburg, İsviçre, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan, Malta, Tunus, 
Bosna Hersek, Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Yunanistan, Filistin, 
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Çin, Kırım Özerk Cumhuriyeti, Fas, Yemen, Hindistan, Etiyopya, Çad, 
Kamerun, Pakistan, Afganistan, Türkmenistan, Ermenistan, İran, Tata-
ristan, Karadağ, Çeçenistan, Lübnan, Moğolistan, Rusya, Burkinafaso, 
Cezayir ve İsrail gibi ülkeler. 

Araştırmacı-Gazeteci olarak, Belgesel TV programları çeken Kahra-
man, bu geziler de yaptığı araştırma ve gezi notlarını ilk kez toplu Belge-
sel TV programı olarak, yerel ve bölgesel kanallara toplu olarak dağıtıl-
makta. Yurt içi ve yurt dışı gezileri ile ilgili yerinde yapılan bu İnceleme 
ve araştırma gezi notları, yerel ve bölgesel TV izleyicileri üzerinde büyük 
ilgi uyandırmakta.

Dünya ülkelerindeki tarih ve kültür değerlerimiz, Türk soydaşlarımız, 
akraba toplulukları, Müslümanlar ve diğer kültürlere mensup insanlar ile 
yapılan yerinde araştırma, gözlem ve söyleşiler, ülkelerin bugünkü duru-
mu, siyasi, sosyal ve ekonomik konumları yerel ve bölgesel TV izleyicisi 
ile paylaşılarak eğitici ve öğretici bir belgesel TV program olan Devr-i 
Âlem konusunda tek olma özelliğine sahiptir.

Devr-i Âlem Belgesel TV Programının Hedef Kitlesi
Yerel ve bölgesel TV izleyicisi. Tüm Türkiye kamuoyu ve internet üze-

rinden tüm dünyadaki Türk izleyicileri.
Dünya Bilgi ve bilişim çağını yaşarken, 75 milyondan fazla nüfusa sa-

hip olan Türkiye Cumhuriyetin de insanlarımız fazla seyahat etmedikleri 
acı bir gerçektir. Yapılan istatistikî değerlendirmelerde yurt dışı seyahat 
edenlerini sayısı çok azdır. Pasaport sahibi olan insanlarımızın büyük 
çoğunluğu Hac ve Umre ibadeti için Pasaport almaktadırlar. Özetle, faz-
la seyahat etmeyen ve yurt dışına çıkmayan insanlarımızın tümü Devr-i 
Âlem TV belgeselin hedef kitlesidir.

Program Yapım Biçimi
Devr-i Âlem’le Dünya Turu adlı Belgesel TV Programı İsmail 

Kahraman’ın yapım yönetim ve Sunuculuğun da banttan hazırlanıp 
sunulmakta. Programa konu olan ülkelerin Büyükelçilik ve konsolosluk 
yetkilileri ile Türkiye’de eğitim gören o ülke öğrencileri de programa ko-
nuk olarak davet edilerek görüşlerine yer verildi. Programa konu olan 
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ülkeler konusunda, Uzman akademisyen ve bilim adamlarından görüşler 
alındı, Program arasına o ülkelerden müzik örnekleri verilerek dinleyici-
nin sıkılması önlendi. Ayrıca Programa konu olana ülkelerdeki Türkiye 
büyükelçilikleri ilde görüşülerek Türkiye’yi ekonomik, siyasi ve kültürel 
alanda ilgilendiren bilgiler alınıp Devr-i Âlem belgesel TV programı ya-
yın açısından zenginleştirildi

Devri-Âlem Belgesel TV Programının Yayın Akışı: Dünya coğrafyasın-
da Devr-i Âlem Belgesel TV programı, Dünya ülkelerinde TV aracılığı 
ile dile getirilecek konulara izleyicilerin hayal dünyasında belgesel dili 
ile sunmak için özen gösterilmekte. Devri Âlem TV programı ile izleyici, 
hayalinde kendisini programa konu olan ülkeleri gezdirecek şekilde ya-
yın akışı sağlanmıştır. Programda Türkiye ile karşılaştırmalar yapılarak, 
Farklı birikimlerden faydalanılmıştır. Kuru bir tarih anlatımı ve didaktik 
yöntem yerine, çarpıcı olaylar faklı bakış açılarından yorumlayan  Devr-i 
Âlem’in, özgün bir TV Belgesel programı olmasına özel önem verilmiştir. 

Devr-i Âlem Belgesel programı belgesel dili, TV izleyicilerin takibini 
sağlanmasına azami ölçüde dikkat edilerek ve programı hedef kitleye 
ulaşması ve hatta o ülkelerde de internetken izlenmesi için özel çalışma-
lar yapılmış, bilgi ve internet teknolojilerinden yararlanılmıştır.

Devr-i Âlem’le dünya turu programında klasik belgeselcilikten ve di-
daktik anlatımın sıkıcılığından kurtarmak için konu masaya yatırılırken, 
haritalar, belgeseller, sinema filmleri, müzik, internet siteleri, kitap, ansik-
lopedilerdeki bilgilerden yararlanılmıştır.

Devr-i Âlem belgesel programının en önemli misyonu, programa 
konu olan ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti Büyük elçilikleri ile de irti-
bata geçilmiş, Türk büyük elçiliklerinden bilgiler alınarak birinci ağızdan 
Türkiye’nin o ülkelerdeki konumu ile ülkeler hakkında da resmi bir bilgi 
verme imkânı sağlanmıştır.

Devr-i Âlem Belgesel TV programında geniş bir kaynaktan faydala-
nılarak entelektüel merakı olan her kesimin dikkati çekilmeye çalışılmış. 
Tekrardan ve başka program taklitlerinden kaçınılarak, Belgesel TV ya-
yıncılığı alanında da “TARİH VE KÜLTÜR BELGESELCİLİĞİ” başla-
tılması sağlanmıştı.
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Dünya Coğrafyasında Devr-i Âlem TV Belgeseli
Programının Bölümleri ve İçerik Bilgileri ile

Belgesellerin Konu Başlıkları;

1. ALMANYA’DA GURBETÇİ OLMAK: (İşçi göçünün 50 yılında, 
adım Adım Almanya gezi izlenimleri… Türklerle yapılan söyleşiler.. Ta-
rih boyu Türk – Alman ilişkileri… Berlin de Türk Şehitliği… Berlin’de 
Osmanlı yazma eserler kütüphanesi…

2. AFGANİSTAN: (Horasan Medeniyetinin başşehri Kâbil, Molla Cami 
Hazretlerinden Ali Şir Nevai’ye Herat. Celalabad’dan Hayber geçidine 
yolculuk… Kubbetü’l-İslam ve Mevlana diyarı Belh.. Pamir dağlarından 
Maveraünnehir’in kilometre çizgisi Seyhun ve Ceyhun ırmakları…

3. KARA KITA AFRİKA‘YA KÜLTÜR YOLCULUK: Afrika neresi? 
Afrika çöllerinde yolculuk… Sahra Çölünden Atlas Dağlarına… Sahra 
yolu..

4. ATA YURDUMUZ TÜRKMENİSTAN: Merv’den Anadolu’yu fet-
he gelenler… Selçukluların Başkenti Merve’de yok olan bir medeniyetin 
ayak izleri .. Sultan Sencer’in Türbesi’nde yankılanan Oğuz hanın des-
tanı. Kaf Dağı’nın ardındaki Aşkabat… Dandanakan’da yazılan tarih…

5. ARDA BOYLARI: Edirne’den Rodoplara Arda ve Meriç boylarında 
Osmanlı izleri.. Haskova’dan Kırcaali’ye… Koşukavak’dan Dimetoka’ya 
yanık Rumeli Türküsü… Rumeli’de Unutulmuş köyler ve yıkılan evler, 
Tütmeyen bacalar)

6. ARNAVUTLUK: Avlonya’dan Dıraç’a Adriyatik sahillerindeki Ar-
navutluk... İşkodra kalesinden Elbasan’a… Akçahisar’dan Berata Mima-
ride yaşayan Osmanlı medeniyeti…

7. ASRIN FELAKETİ MARMARA DEPREMİ: Deprem felaketinden 
alınacak dersler… Marmara depreminde görüp yaşadıklarım… Deprem 
değil ihmal öldürüyor…

8. CAN AZERBAYCAN: Hazar sahilindeki rüzgârlar şehri Bakü neler 
anlatıyor… Şeki’den Kafkas dağlarına yolculuk… Nizami’nin şiirlerinde 
yaşayan Gence’de yankılan destan… Can Azerbaycan Karabağ için ağ-
lıyor…
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9. GİRİT’DE OSMANLI: Konya’dan Hanya’yı görmek…Hanya’da 
garip Osmanlı eserleri… Resmo’dan Kandiya’ya… Girit’ den göç eden-
lerin hikayesi…

10. BATMAN’DAN ERBİLE PETROL: Erbil kalesinde Türkmen ağı-
dı… Kuzey Irak’ta kültür yolculuğu… Erbil’de Kerkük havası…

11. BİTLİS’TEN AHLAT’A: Kubbetü’l-İslam Ahlat’tan Belh’e tarih 
yolculuğu… Ahlat mezar taşlarından Orhon abidelerine... Taşlarda ya-
şayan medeniyet…

12. EVLADI FATİHAN DİYARI BOSNA: Bosna semalarında yankıla-
nan Fatih’in fermanı… Sarayova’nın Taşköprüleri… İgman dağlarından 
Tuna Nehri’ne… Veziriler şehri Trnavnuk… Mostar’da Hilal’in yükseli-
şi…

13. ÇANAKKALE DENIZ VE KARA SAVAŞLARI: Çanakkale dünya 
milletleri için neler anlatır. Çanakkale’yi yaşatan ülkeler…

14. ŞEHİTLER MAHŞERİ ÇANAKKALE: Çanakkale cephesinde 
şehit olan Müslüman ülke askerleri, neden Çanakkale cephesine gelmiş-
lerdi?

15. DENİZLİ: Denizli’de yapılan haçlı savaşları ve sonuçları…
16. DOĞU TÜRKİSTAN: Urumçi’den Turfan’a… Kaşgarlı 

Mahmut’un divanı… Doğu Türkistan’dan dünyaya…
17. DÜZCE: Düzce de yaşayan dünya kültürleri…
18. ENDÜLÜS MEDENİYETİ: İspanya’da 800 yılın izleri… 

Kurtuba’dan Gırnata’ya… Elhamra Sarayı’nın ihtişamı… Cebeli ta-
rik’ da Tarık bin Ziyad’ı anmak ve anlamak… İşbiliya’dan Sevilya’ya, 
Tüleytula’dan Tolado’ya Endülüs… Vadiül Kebir’ den akan Endülüs ta-
rihi… Madrit’te bir gün…

19. RESSAM OSMAN HAMDİ BEY: Müzeci ve Ressam Osman 
Hamdi’nin tablolarında yaşayanlar…

20. ERZURUM BELGESELİ: Doğu’nun kilit taşı Dadaşlar diyarı Er-
zurum… Sarıkamış Harekatı’nın karargah merkezi Erzurum…

21. HABEŞİSTAN’DAN ETİYOPYA’ YA: Afrika’nın merkezi Adisaba-
ba… İlk hicret edenler…

22. FİLİSTİN: Kudüs’den Akka’ya… Yafa’dan Hayfa’ya Osmanlı iz-
leri…
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23. GAZİ OSMAN PAŞA VE PLEVNE: Tuna boylarında Osmanlı şe-
hirleri… Plevne’de yazılan destan…

24. SANAYİ KENTİ GEBZE: Gebze’de sanayi kuruluşu bulunan dün-
ya ülkeleri…

25. GURBET ŞEHİTLERİ YEMEN. Gidenler neden gelmiyor? 
Sana’da gördüklerim… Türkçeyi unutan Türkler… Abidesiz ve mezarsız 
şehitler… Aden’den Hudeybe’ye… Yemen ellerinde Veysel Karani …

26. HACI BAYRAM VELİ: Anadolu’nun manevi fatihler… Horasan 
erenleri… Aleperenler…

27. HARPUTTAN ELAZİZ’E: Balakgazi ve Arapbaba… Harput’ta 
söylenen Türkü… Mamuratü’l-Aziz…

28. ANTAKYA’DAN HATAY’A: Habibi Neccar ve kadim şehir Antakya…
29. HİNDİSTAN’DA İSLAM MEDENİYETİ: Gazneli Mahmud’dan 

Babürlülere Hindistan… Akra’dan Delhi’ye Türk-İslam medeniye-
tinden izler.. Kültürümüzde kadını temsil eden Tac Mahal.. Abdullahi 
Dehlevi’den Muhamet Bakibillah’a Hindistan’da gönül sultanları… Hi-
maliyaların eteğinde Sirhint’te bir müceddit İmamı Rabbani…

30. HİCAZ’DA OSMANLI İZLERİ: Dünyanın merkezi Kabe.. İnsan-
lığın atası Cidde… Mekke’den Medine’ye Hicret yolu. Mahşerin provası 
Arafat Meydanı… Hicaz’da Osmanlı izleri )

31. İSTANBUL SAHABELERİ: İstanbul’un manevi fatihleri… Gökte-
ki yıldızlar… Neden gelmişlerdi…

32. İSVİÇRE‘DE LOZAN: Türkiye’nin Kuruluşu Lozan… İsviçre 
Türkleri ne yapıyor?

33. KAFKASLAR’DAN BALKANLAR’A: Abhazya’dan Kafkas dağ-
larına Sohumkale…

34. KAMERUN MÜSLÜMANLARI: Batı Afrika’da bir garip ülke… 
Kara Kıta’nın kara talihi…

35. KARADENİZİN KURTULUŞ DESTANI: Karadeniz dağlarında 
unutulan şehitler…

36. KÜLTÜRÜMZDE KIRIM: Desti Kıpçak diyarı Kırım… Sivasto-
pol önünde yatan gemiler… Akmescid’den Bahçesaray’a kırım hanları.. 
Dilde fikirde işte birliğin mimarı Gaspıralı İsmail... Hüzünlü bir göç hi-
kayesi… Sudak kalesinden Gözleve’ye…
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37. KIRIM’DAN ANADOLU’YA SÖNMEYEN TATAR ATEŞİ: 
Kırım’dan Dobruca’ya, Dobruca’dan Anadolu’ya Sönmeyen Tatar ate-
şi… Tatarları bastırdığı od…

38. KOCAELİ: Akçakoca Gazi’den adını alan Kocaeli… Cumhuriye-
tin ilan edildiği İzmit… Atatürk’ün İzmit Basın toplantısı…

39. KOP’ DAN HARŞİT’E İKİNCİ PLEVNE ZAFERİ: Kop dağın’ da 
Halit Paşa direnişi… Harşit ırmağı geçemeyenler… Karadeniz’de yaşa-
nan bilinmeyen bir göç hikayesi…

40. KOSAVA’DAN ÜSKÜP’E (Priştina’dan Pirizren’e Rumeli... Koso-
va meydanında bir Sultan Türbesi… Golan tepelerinden Gora dağlarına 
giden Türkmenler… Kosovalı şair Mehmet Akif…

41.ATA YURDUMUZ KIRGIZİSTAN: Bişkek’den Talas’a… Altaylar-
dan Issıkgöle.. Balasagun’da Yusuf Has Hacib’i anlamak…

42. KUDÜS’DEN AKKA’YA: Kudüs’te Osmanlı izleri.. Kudüs’e veda 
ederken…

43. KUDÜS VE MESCİD-İ AKSA: İlk kıble Mescid-i Aksa… Miraç 
ve Kubbetü’s-Sahra…

44. KÜLTÜR TARİHİMİZ DE DİYARBAKIR: Dicle’den akan tarih… 
Kale’den Ulu Camiye…

45. KÜLTÜR TARİHİMİZDE ÇİN: Çin Seddi’ni aşanlar… Pekin’de 
Osmanlı izleri… Çin’de Uygur sofrası… İpek yolunun başladığı yer 
Şian… Dungan Müslümanları…. Çin’de sahabe kabirleri… Şenzen’den 
Hongkong’a...

46. LÜBNAN: Beyrut’dan Trablusşam’a giderken… Lübnan’da Os-
manlı eserleri… Mısır seferinde Trablus’a göçen Kavaşra Türkleri… 
Zahle’de Osmanlı şehitliği… Balbek’te Selçuklu Türkleri…

47. MAŞRİK’DEN MAĞRİP’E FAS: Marakeş kütüphaneleri… 
Darülbeyza’dan Kazablanka’ya… Rabat’tan Meknes’e mağrip medeni-
yetti… Fas’ın kalbi Fes’te atıyor.

48. FINDIĞIN BAŞKENTİ GİRESUN: Fındığın dünyaya yolculu-
ğu… Selçuklu’nun Bayramlı beyliği…

49. KÜLTÜRLER BAŞKENTI İSTANBUL: İmparatorluklar… Kül-
türler ve Sultanlar Şehri…

50. SANAYİ TARİHİMİZ: Sanayi tarihimize kültür yolculuğu…
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51. KÜLTÜR TARİHİMİZDE YAYLALAR: Orta Asya’dan Anadolu’ya 
yayla kültürümüz…

52. MALAZGİRT’TEN VİYANA’YA: Malazgirt Ovası’ndan Viyana 
dağlarına kutlu sefer…

53. DUBAİ’DEN PAKİSTAN’A: Birleşik Arap Emirlikleri’nden 
Pakistan’ın Lahor kentine…

54. MEHMET AKIF ERSOY: Kosova’dan İstanbul’a Milli Şair Meh-
met Akif in hayat hikayesi

55. TİFLİS’DEN BATUM’A GÜRCİSTAN: Komşumuz Gürcistan’da 
kültür tarihimiz ve Acara’nın başkenti Batum’da Osmanlı izleri…

56. DOST VE KARDEŞ PAKİSTAN: Pencap’tan Keşmir’e, 
Peşaver’den İslamabad’a kültür tarihimize yolculuk… Muhammed 
İkbal’den Ziyaülhak’a Pakistan…

57. PEYGAMBERLER TARİHİ: Dünya ve Türkiye’de peygamber şe-
hirlerine tarih yolculuğu…

58. RODOS’UN FETHİ: Kanuni’nin Rodos seferi… Rodos sarayı…
59.RODOSTA OSMANLI İZLERİ: Rodos’ da Osmanlı izleri ve Unu-

tulan Türklerin sitemi…
60. SANAYİİ VE ORMAN: Yeşil örtü ormanlarımız ve çevrenin öne-

mi…
61. SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ: Allahüekber’den Köprüköy’e kar altın-

da yatan bir tarih…Mezarsız ve kefensiz Sarıkamış Şehitleri…
62. MOSTAR’DA EZAN: Köprü değil Hilal’in karşısında okunan 

ezan…
63. SELÇUKLU’DAN OSMANLI’YA ANTALYA: Vakıflar şehri An-

talya…
64. ŞEHİT SULTAN MURAT HÜDAVENDİGAR: Bursa’dan 

Rumeli’ye kutsal sefer…
65. SULTANLAR ŞEHRİ MANİSA: Padişahlar yetiştiren şehzadeler 

şehri Manisa…
66. SÜNNET BELGESELİ: Sünnetin kültür tarihimizdeki yeri ve sün-

net geleneği…
67. ŞAMDAN HALEPE SURİYE DE Kİ OSMANLI: Şam, Halep, 

Hama, Humus ve Busra’ya yolculuk…
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68. ŞEHİTLERE VEFA: Galiçya’dan Yemen’e… Filistin’den Hicaz’a 
Şehitliklerimiz…

69. ŞEHZADE ŞEHİRLERİ, AMASYA, TRABZON, KÜTÜHYA VE 
BOLU: Şehirlerin tarihi…

70. BULGARİSTAN’DA OSMANLI MEDENİYETİ: Filibe’den 
Sofya’ya… Balkanlar’dan Tuna’ya komşudaki 500 yıllık kültür tarihimiz-
den izler…

71. BALKANLAR’DAN TUNA BOYLARI: Balkanlar’dan esen Rume-
li havasımı? Ürün eli mi ?

72. TUNA DAN BİR TARİH AKAR: Silistre’den Vidin’e... Rusçuk’tan 
Varna’ya Tuna boylarında Osmanlı şehirleri… Deliorman mı? Doluor-
man mı?

73. TUNUS: Arap Baharı öncesi ve Sonrası Tunus. Kuzey Afrika’nın 
merkezi Tunus… Kara Kıta Afrika’nın manevi merkezi Kayrevan… 
Anibal’in ülkesi Kartaca’ya yolculuk…

74. ORHON‘DAN ANADOLU’YA TÜRK DÜNYASI: Göktürkler den 
Türkiye’ye Türk devletlerinin kuruluş hikayesi…

75. SİMBAT’IN ÜLKESİ UMMAN: Umman’a kültür yolculuğu…
76. ÜRDÜN’DE OSMANLI İZLERİ: Amman’dan ölü denize… Gor 

bölgesinden Mute’ye kültür ve medeniyetinde tarihimiz…
77. VATAN YAHUT AHISKA: Hüzünlü bir göç hikâyesinin adı Ahıska 

Türkleri… Ahılkale’den Ahıska’ya hüzünlü bir coğrafya…
78. BALKAN SAVAŞLARI: Rumeli’ye veda ederken… Elveda Rume-

li… 93 Harbi…
79. YUNANİSTAN’DA OSMANLI MEDENİYETİ: Batı Trakya’dan 

Atina’ya…
80. YUNUS EMRE: Anadolu’da bir söz ustası hak aşığı ve halk ozanı 

Yunus’un izinden…
81. 93 HARBİN’DEN 89 GÖÇÜNE: Rumeli ve Balkanlardan devam 

eden göçün hikâyesi…
82. TAYLAND MÜSLÜMANLARI: Bankong’da bir Osmanlı arma-

sı… Patani Müslümanları…
83. HOLLANDA TÜRKLERİ: Hollanda da yaşayan 400 bin Türkün 

hikâyesi… Evliya Çelebi’den günümüze Hollanda şehirleri…
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84. AŞKABAT’TAN MERV’E TÜRKMENİSTAN: Oğuzhan’ın ülkesi 
Ata yurdumuz Türkmenistan… Türkmenistan şehirleri…

85. KORE ŞEHİTLERİ: Anadolu’dan uzaklara gidenler ve Kore de 
şehit olanlar…

86. MOĞOLİSTAN’DA ORHON ABİDELERİ: Orhon kitabeleri ne 
anlatıyor… Taş değil tapu senedi… Orhon ırmağından Baykal gölüne… 
Karakurum’dan Karabalgas’a… Göktürklerden Uygurlara kültür ve me-
deniyet tarihimiz…

87. ÇAD’DAN KAMERUNA: Afrika çöllerine akan Şari ve Logon ır-
makları… Habeşa’da şehit edilen alimler… Diajamina’dan Kuseyri’ye…

88. BELH’DEN KONYA’YA MEVLANA: Afganistan’dan Anadolu’ya, 
Mevlana yolunu takip etmek…

89. ROMANYA: Bükreş de Türk şehitliği… Köstence’den Babadağ‘a…
Balkanların manevi fatihi Sarı Saltuk…

90. RUSYA: Moskova’dan Orhon abidelerine… Kızıl meydanı gezer-
ken… Rusya Müslümanları…

91. HAC VE HİCAZ: Kutsal topraklarda Hac ibadeti… Mekke’den 
Medine’ye kutlu yolculuk…

92. BELÇİKA: Avrupa’nın kalbinin attığı yer… Avrupa Birliği binası-
nın önünde…

93. SAKARYA’DAN KOCATEPE’YE: Kurtuluş Savaşı Destanı ve Şe-
hitliklerimiz…

94. KORE’DEN KIBRISA’A: Kıbrıs ve Kore Savaşları Şehitlerimiz…
95. KARADAĞ: Botgoritsa’ dan Tepedöven’e tarih yolculuğu… 

Karadağ’da unutulan şehitler…
96. MAKEDONYA: Atatürk‘ün doğduğu yer… Üsküp’den 

Kalkandelen’e…Vardar ırmağının kaynağından su içmek… Alaca 
Camii’nden Harabati Baba Tekkesi’ne… Ohri’den Manastır’a…

97. SOLAVAKYA: Tuna Nehri ile yarışmak… Bratıslava’ da Osmanlı 
şehitleri… Galiçya neresi?

98. CEBELİ TARIK’DAN ÇİN SEDDİNE: Türk Tarihi’nin Akışı bel-
geseli…

99. FETİHTEN KURTULUŞA TRABZON: Trabzon’un Fatih Sultan 
Mehmet tarafından 1461 yılında fethinden, 24 Şubat 1918 yılında Rus 
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işgalinden kurtuluşu… Karadeniz dağlarında unutulmuş şehitlikler…
100. DİLOVASI: Sanayi, çevre, tarih, kültür ve tarımda marka şehir 

Dilovası…
101. BURKİNA FASO: Batı Afrika’nın kalbinin atıığı altın madenin 

merkezinde fakir insanlar diyarı
102. HACI ABDULLAH HALİFE: “Karadeniz’in Manevi Önderi Sul-

tanlar Hocası”
103. TATARİSTAN: İdil boylarında İdil Bulgar Türk devletinin kurul-

duğu, İslam medeniyeti ile 1123 yıl önce tanışan bir devlet…
104. ŞIPKA’DAN PLEVNE’YE: Balkan dağlarındaki Şıpka geçidin-

den, Tuna boylarındaki Plevne’ye unutulan şehitler diyarı…
105. ÇEÇENİSTAN: Asırlarca ölüm kalım mücadelesi veren bir mille-

tin varoluş destanı…
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İsmail Kahraman
(Yapımcı- Yönetmen - Senarist) 

1960 yılında Giresun’un Espiye ilçesi Soğukpınar Beldesi (Dikmen) 
köyünde doğdu.1978 yılında Gebze’de gazeteciliğe başladı. TRT, Ana-
dolu Ajansı, Türk Haberler Ajansı, Tercüman, Hürriyet Haber Ajansı, 
Türkiye, Kocaeli gazetelerinin temsilcilik ve muhabirliğini yaptı. Yedikıta 
Tarih ve Kültür Dergisi’nde yazıları yayınlanan Kahraman, Gebze Ga-
zetesi ve Hizmet Fm’i kurdu. Anadolu, Hizmet, Körfez dergilerini ya-
yımladı. Cebel-i Tarık’tan Çin Seddi’ne Zaferlerimiz ve Şehitliklerimiz, 
Balkanlar, Ortadoğu, Afrika ,Orta Asya, Avrupa, Kafkaslar ve Uzakdo-
ğu ile ilgili çok sayıda araştırma yazıları yazıp, belgeseller çekip kitaplar 
yazdı. “Devr-i Âlem” ve “Belgesel Yayıncılık” adı ile bazı TV kanalların-
da halen DEVR-İ ÂLEM adlı tarihi belgesel TV programları hazırlayıp 
sunmakta. Bazı ulusal ve bölgesel gazete ve dergilerde aktif gazetecilik 
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yaparak araştırma yazıları yayınlamakta olan Kahraman sürekli basın 
kartı sahibidir. Davranış bilimleri mezunu olup, Anadolu Üniversitesi 
AFK Halkla İlişkiler bölümünde eğitim görmektedir. Kahraman, Arapça 
ve Osmanlıca biliyor, evli ve 3 çocuk babasıdır. 

Hazırladığı Belgeseller
Kültür Bakanlığı belgesel yapım yetki ve yayıncı belgesi ile Yapımcı-

Yönetmen olarak; 70’den fazla dünya ülkesinde kültür ve turizm gezisi 
formatında 100’den fazla kültür ve medeniyet tarihimize yönelik araştır-
malar yapıp belgeseller hazırlayıp sunmaya devam ediyor.

Üye Olduğu Sivil Toplum Kuruluşları
Anadolu Gazete Sahipleri Basın İlan Kurumu Türkiye Temsilcisi 

(2002-2006), Avrasya Gazete, Radyo ve Televizyon Yayıncıları Birliği 
(AGRT) Genel Başkanı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, Basın Kon-
seyi Üyesi, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanlar konseyi üyesi, 
Türk Kızılay Derneği Kocaeli Şubesi ve Yeşilay Derneği Gebze Şubesi 
ile Kocaeli Aydınlar Ocağı İlim İstişare Kurulu gibi derneklerin üyesidir.

aldığı Takdir ve Ödüller
Belgesel TV programlar ile Haber ve Araştırma yazılarından dolayı; 

Başbakanlık Basın Yayın Genel Müdürlüğü GAP Projesi araştırma da-
lında birincilik ve röportaj dalında ikincilik ödülleri ile aralarında, Türki-
ye Gazeteciler Cemiyeti, TRT, Anadolu Basın Birliği, Türk Basın Birliği, 
Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Gebze Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi 
Odası, Türk Eğitim Sağlık ve Çevre Vakfı, Orta Anadolu Gazeteciler Ce-
miyeti, Balkan Türkleri Derneği, Kartal Belediyesi, Gebze Sanayici ve 
İşadamları Derneği, Genç Sanayici ve İşadamları Derneği gibi birçok 
basın yayın, resmi ve özel kuruluş tarafından 25 ödül ve başarı belgesi 
ile ödüllendirildi.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Gezileri
Araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni olarak yurt içinde 75 vila-

yet, yurt dışında da 70’den fazla ülkeyi gezip araştırma ve belgesel çe-
kimleri yapıp, konferans, seminer ve panellere konuşmacı olarak katılıp 
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belgesel gösterimlerinde bulundu. Kahraman’ın gezdiği ülkelerden ba-
zıları; Azerbaycan, Doğu Türkistan, Fransa, İtalya, Polonya, Romanya, 
Bulgaristan, KKTC, Abhazya, Birleşik Arap Emirlikleri, Maldiv Adaları, 
Singapur, Tayland, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Ukrayna, Al-
manya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Lüksemburg, İsviçre, Mısır, Su-
riye, Suudi Arabistan, Malta, İtalya, Tunus, Bosna Hersek, Arnavutluk, 
Yunanistan, Filistin, Çin, Kırım Özerk Cumhuriyeti, Fas, Yemen, Hin-
distan, Etiyopya, Çad, Kamerun, Pakistan, Afganistan, Türkmenistan, 
Ermenistan, İran, Karadağ, Çeçenistan, Moğolistan, Rusya, , Burkinafa-
so, Cezayir ve İsrail gibi ülkelerde Araştırmacı-Gazeteci olarak Belgesel 
TV programları hazırladı. Yurt içi ve yurt dışı gezileri ile ilgili İnceleme 
ve araştırma notları, Belgesel Yayıncılık tarafından “İsmail Kahraman’la 
Devr-i Âlem” adı ile kitap haline getirilmekte…
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İletişim Bilgileri
www.belgeselyayincilik.com

Tel ve Fax: 0 262 646 03 03
E-post:belgeselyayincilik@gmail.com - belgeselciismail@gmail.com
S. Orhan Mah. 1113 Sk.No:15  GEBZE / KOCAELİ

----------
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KAHRAMAN MEDYA GURUP

DEVR-İ ALEM BELGESELYAYINCILIK 

ile
Gelin tanış olalım... İşi kolay kılalım...
1982   den beri, dünya coğrafyasında kültür ve medeniyet tarihimize 

hizmet eden Belgesel Yayıncılık, 
Devr-i Alem belgesel televizyon programları ile  bir dünya markası.
Tarih, kültür, sanat, ekonomi, spor ve turizm de marka olan il ,ilçe, be-

lediye ve şirketlerinizin marka değerlerini  Devr-i Alem ile  belgeselleştirip 
televizyon ekranları ve internetten dünyaya tanıtın. 

Devr-i Alem Belgesel Yayıncılık, Büyük elçiliklerle  görüşerek  ülkelerin 
ekonomi, kültür ve turizmde marka değerlerini Türk  kamuoyuna tanıtı-
yor.

İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV) ve Avrasya Yayıncı-
lar Birliği (AGRT) öncülüğünde hazırlanan Devr-i Alem belgesel prog-
ramlarına sizde  sponsor olarak katkıda bulunup  kubbede hoş sedalar 
bırakın.

KAHRAMAN MEDYA 
İl, ilçe, belediye ve şirketinizin, belgesel, tanıtım filmi ve kitabı var mı?
Bilgi ve bilişim çağında güçlü olmanın yolu tanınmak ve marka olmak-

tan geçer....
Hava fotoğrafları ve görüntü çekimleri ile birçok yabancı dilde, tanıtım 

filmi ve belgeseller hazırlayan Kahraman Medya, prodüksiyon çalışma-
larınızda hizmetinizdedir.
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Sizde il, ilçe, belediye ve şirketinizin belgesel ve tanıtım filmini yaptı-
rabilir, televizyon kanalları ve internette yayınlatarak marka olabilirsiniz.

Kültür Bakanlığı yapım-yetki belgesi sahibi ve Avrasya Yayıncılar Birli-
ği üyesi olan Kahraman Medya, Devr-i Alem Belgesel Yayıncılık ve Geb-
ze Gazetesi  ile 1982’den beri medyadaki çözüm ortağınız.

Adres: Sultanorhan Mahallesi 1113 Sokak No:15 Gebze / KOCAELİ
       Telefon   : 0 262 646 03 03  / 641 43 99   Fax  : 0 262 641 46 05
      Web :    www.kahramanmedya.com
                                 www.belgeselyayincilik.com 
                              www.gebzegazetesi.com.tr                           
                 E-Mail: info@kahramanmedya.com
                                     belgeselyayincilik@gmail.com 
                              info@gebzegazetesi.com.tr


