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BULGARİSı:AN TÜRKLERiNE VE RUSÇUK''JAKİ TÜR.,K 
ESERLERiNE DAiR 1897 TARiHLi BİR RAPOR 

Eşref Eşrefoğlu 

.Bug~kü Bulgaristan'ın temelini, 13 Temmuz 1878 tarihinde imzala
nan ve 3 Mart 1870 tarihll Ayastafanos antlaşmasını ortadan kaldıran Ber
lin antlaşmasının tasdikip.den sonra meydana getirilmiş olan ·Bulgar Prens
liği teşkil eder. Tuna ile Balkan dağları arasında ·kurulan özerk Bulgar 
PreD;Sliği'nin nüfusu 1.800.000, yüz ölçümü 62.776 km. kare idi. Berlin 
antiaşmasında Bulgaris~ Emareti'ıiin (Prenslik) Zat-ı H~et-i Padişahinin 
ta~iiyyetinde vergi verir bir emaret olarak teşkil edildiği ve bir hıristiyan 
hükümeti ve ~~ askeri olacağı bildirildikten sonra Prensliğin hudutlarının . 
Berlin konferansına katılan devletlerio teşkil edeceği bir komisyon tarafın

dan tayin ve tesbit edileceği belirtiliyor idP. 

· · İlk olarak Tırnova'da bir kurucular meclisi topl~dı. Öncelikle . de
mokratik ruhta bir anayasa kabul eden bu meclisin dağılmasıİldan sonra 29 
Nisan 1879'da ilk Bulgar parlamentosu olan Sobranie topl~dı. Bulgaristan 
Pi:ensliği'nin anayasası büyük devletler ve Babtali t~afından kabu~ edildi. 
Narodno Sobranie Rus çan II. Alexander'in. yeğeni Prens Alexander Bat
tenberg'i yeni BUlgaristan Prensi o larak seçti. Prens Battenberg Çar II. Ale
xander'in yanında Bulgar tacını kabul ettiğini bildinW. 

Yeni Bulgar Prensliği, bir taraftan Rusya'nın generalleri .vasıtası ile ül
keyi istediği' gibi idare e~ek· .istemesi, diğer y'andan partilere hakim olan 
komiteci ·ruhu sebebiyle daimi bir dengesizlik içinde hocalamaya başladı. 
Bu şartlar al~da Bulgaristan Prensliği'nde biri Batı taraftarı demokratik . . . 

1 Ali Fuat TUrkgeldi, Mesıiil-i Milhimme-i S·iyd.siye, Ankara 1957, ·c. n, 
s. 70. 

2 · Mercla Macdermott, A History oJ Btdgaria, i39S-1985, 1962, 313;' 314, 
315 v.d. .. 
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cereyanla, diğeri de Rus taraftarı olan düşünceyle şartlandınlmış iki guru
bun ortaya çıktığı görülmektedir. Prens Alexander Battenberg'in başlangıç
ta Bulgaristan'ı daha ziyade Rusya'ya dayanarak idare etmek istediği anla
şılmaktadır. Fakat Avusturya, İngiltere ve Osmanlı Hükümeti Bulgar Prens
liği'ni Rusya'nın tesir ve tahakkümü alt~da bırakmak iştemiyorlardı. Bul
garistan böylece büyük · devletler arasında nüfUz mücadelesi sahası haline 
geldi. Buna karşılık- Osmanlı . Devleti' ne. bağlı özerk bir vilayet olarak ku
rulmuş bulunan Doğu Rumeli'de ise durum oldukça memnuniyet verici idi. 
Yalnız buranın Bulgar sakinleri durumdan memnun görünmüyorlar, Bul
gar Prensliği ile birleşrnek için çalışıyorlardı3• Bulgar Prensliği de, gizli ko
mite faaliyeti ile, Doğu Rumeli'yi kendi bünyesine katn;ıaya çalışıyordu. Bu
nun sonucu olarak Osmanlı Devleti'ne bağlı durumda olan Doğu Rumeli 
vil~yetinde, komiteciler 18 Eylül 1885 tarihinde yaptıkJarı bir hükümet dar
besi sonunda İstanbul Hükümeti tarafından tayin olunmuş bulunan valiyi 
tevkif ettiler ve Şarki Rumeli vil~yetinin Bulgaristan'la bfrleştiğini ve Bul
gar Prensi Alexander'i aynı zamanda Doğu Rumeli'ye Prenş olarak seçtik
lerini ilan ettiler. Bu duruma en- büyük. itiraz Rusya'dan geldi. Bulgaristan 
kendi nüfuzu altından çıktığından, şimdi Bulgaristan'ın büyümesini ve ·Bal- · 
!(anların güneyine inen stratejik önemi olan yollarda kendisine engel ola
cak kuvvetli bir Bulgaristan'ın ·bulunmasını arzu etmiyordu. · 

Bulgaristan ile 'Doğu Ru~ell'nin birleşmesi ·:Berlin antlaşmasına aykırı 
idi. Osmanlı Devleti ıi:ıeselenin bUyümesini istemediğinden işiıi çözülm:esi 
için 1885 Kasıni ayında İstanbul'da bir konferans toplamaya muvaffak ol
du .. İstanbul konfer~sına ·gelince, uzun tartışmalardan sonra, 1886 Nisa
nında poğu Rumeli ile Bulgaristan~ın birleşmesini kabul etti . . Yalnız, Bul
garistan'la Osmanlı Devleti· arasında bir. ittifak yapıldı. Bu .. durumda Os
manlı Devleti Bulgaristan'ı bir dış saldırıya· karşı ·Jcorumayı taahhüt ediyor
du ki, bu ~avranış birinci derecede Rusya'ya yönelmiş bir. tedbirdi4

• . · · 

Doğu Rumeli'niİi de iltiİıakı . ile -kuvvetlenen ve .. genişliyen Bulgaristan'
da Osm'anlı vatandaşı olan Türklerin hak ve hukuku mevcut anlaşmaların....._ 
teminatı aİtınd-a olmasına rağmen Bulgarların Türklere karşı yaptıkları bas
kının günden güne arttığına şahit olunuyordu. Sistemli bir şekilde Türkleri 
ezmek, s~nelerden ben e_fendi olarak yaşadıkları bu topraklardan uzaklaş
tırmak gayesi etrafında· yapılan faaliyetler Meta il~ edilmemiş, gizli bir sa
vas şeklinde devam edip gidiyordu. Bulgar Prensliği'nin Türkleri askere al-, . .. . . . 

3 Mercia Macdermott, aynı eser, sc ·335, 336. 
4 Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih, Alıkara 1964, s. 287. 
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ma karatı, :Bulgaristan Türklerini kaçırmak veya göçe zorlamak için kulla
nılan tedbirlerden biri idi5 • Bulgaristan'da kalmalarİnın imkansız hale gel
diğini ve Bulgar ordusunda hizmet etmek. istemediklerini bildiren Varna 
bölgesi Türk halkı göç etmek niyetlerini açıklaınışlardı. Diğer yandan Do
ğu Rumeli bölgesinde 100.000 civarında Türkün· tarla ve evlerine Bulgar
larca eİkonulmuş bulunuyordu. kış aylarının yaklaşmış olması Türk ahatiyi 
son derece güç şartların içine sokmuştu~ Bulgarları Türk evlerinden ve tar
lalarından çıkarmak bir türlü mümkün olmuyordu. Türkler, mahalli ma
kamlara, Filibe'deki yabancı konsolosluklara ve İstanbul Hükümeti'ne ver
dikleri dilekçelerine de olumlu bir cevap alamıyorlardı. Türklerin tarlaların~ 
da yetişen· mahsfiller rahatlıkla Bulgarlar tarafından toplanmakta, hiç ol
mazsa bir kısım mahsôlün Türklere veri.l.uiesi söz konusu olunca yanaşılma
makta idi6

• Türlderin asırlardır egemen oldukları Bulgaristan toprakları üze
rinde bu şekilde güç duruma· düşmeleri tarihin acı bir cilvesi idi. Prens Ale
xander, Rusya'nın baskısı, Riıs taraftarları ile uzlaşmaz duruma düşiiiesi sö
nucu tahttan vazgeçmek zorunda kaldı, 7 Eylül 1886: Yeni Prens Perdinand 
Von ·coburg Kohairy (1887-1918) 7 Temmuz 1887'de Sobranie tarafından 
Bulgarist~'ıp başına getirildi. Prens Perdinand 3 Ağu~tos 1887 yılında baş
vekil tayin ettiği Staİibulov'un gayreti ile memleketi adeta diktatörce idare 
etmeye başhidı. Başvekil Stanbulov Bibıali ile iyi ilişkiler peşiİıde koşarken 
Perdinand da Rusya'ya karşı yaklaşma poli~ası takip ediyordu. Diğer yan
dan Başvekil Stanbulov Bulgaristan'ın kalkinması için büyük gayretler sar
fetmekte idi. Fakat,' nihayet Prens Ferdinand'la araları açılan Stanbulov 
1 894'de istifaya mecbur oldu. Babıaıi, özellikle Doğu Rumeli ·bubianını ne
ticelendirmek hususunda, politika usUlüne başvurmuş, Bulgaristan'ın üzeri
ne maddi · ve manevi baskıda bulun:inayı deneniemiş idi. Oysa ki, İstanbul 
hükümetinin bu yuinuşak · tutumundan cesaret alan Bulgarların, bütün bu 
siyasi ortamın kargaşalığı içinde Türk halkına yaptıkları caskılar günden 
güne artmakta idi. Bulgaristan'ıiı Osmanlı Devleti. ile olan müriasebetlerini 
düzenleyen 25 Kasım 1885 tarih.ıi İstanbul konferansının hükümleri de bu 
sur~tle işlemez hale gelmiş bulunuyordu7

• 
. . 

Osmaiıi.ı. Hükümeti ile dostane münasebetler tesis eden Başvekil Stam-
bulov'un iş bıişından çekilmesinden sonra Doğu Bulgaristan'ın, Babıa).i'nin 
çekingen politikası yüzünc,ien Bulgaristan Prensliği'ne iltihakı sonucunda, . . 

5 BiHi.l Şim§ir, Rumeliden Tiırk Göçleri) Ankara -1970, c. II, s_. 547. 
6 Biıaı. Şim§ir, a.yııı _eser) c. Ilİ, s. 555. . · 
7 Enver Ziya · Karaı, ·psma.nlı Ta.r·ihi) Ankara - 1962, c. VIİI, s. lU . 

• 
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Bulgaristan'da yaşayan Müslüman Türk toplumunun her bakımdan günden 
güne zor duruma düştüğü, asırlarca hükümran oldukları bu toı:raklarda 

kendilerine hayat hakkı tanınmaması yoluna gidildiği açıkca görülmektedir. 
Bulgarların, müslüman-'Jürk 1:1nsuruna kasdi bir şekilde uyguladıkları gayr-i 
insani muameleler, Bulgaristan'da görevli, Osmanlı Devleti'nin temsilcil~ri 
tarafından hükUm.et merkezi İstanbul'a resmi yazılarla bildirilmekte idi. Rus
çuk'ta tüccar vekili · olarak . görevli bulunan Mustafa Halid'in Sad~rete gön
derdiği hicri 19 Cemaziyelevvel 1315, miladi 16 Ocak 1897 tarihli, Bulga
ristan Mümtaze Evrakı'na ait belgeler bu konuda aydınlatıcıdır, yazının so
nuna ek olarak sunulan raporun muhteviyatından da anlaşılacağı gibi, ya
zının kaleme :alındığı tarihte 600.000'den ziyade Türk'ün yaşadığı Bulga
ristan'da ve söz konusu Rusçuk şehrinde, özellikle müslüman mabetlerine, 
mezarlıklarına yapılan tecavlizı.er anlatılmaktadır. Ayrıca, raporda belirtil
diği gibi, rnüslüman bir Türk'ün, Bulgarların h1Hz bulunduğu hukukun on
cİa birine bile sahip olmadığı, islamların . evlerinin yıkıldı ğı mal ve mülkle
rinin zapt edildiği anlaşılmaktadır. Raporda aynı zamanda islamların yek
vücud olmaları gerektiği hB.lde .birbirlerine düştükleri belirtilerek, islamlar 
arasında devam etmekte olan ayrılıkların Bulgar tezviratı olduğu ileri sü
rülmektedir. Rusçuk Tüccar . Vekili Mustafa Halid mÜhrü ile. Sadarete, za
manın ağdalı dili ile kaleme alınarak yollanan rapora ekli olan varaka da, 
Rusçuk'ta bulunan islam mabet, mezarlık ve akarlarının durumunu teker· te
ker ·göstermesi bakımından son derece ilgi çekicidir. Ayrıca bu belge, Tür.J.c
İslam kültürünün Rusçuk'daki yaygınlığını, köklülüğünü ortaya koyması 
bakımından da şayan-ı dikkatdir. İlgili varakada, ~usçuk'.ta 33 adet cami', 
mescid ve tekke tesbit olunmakta, bu arada Koşu Mezarlığı ve Bey Mezar
lığı isminde iki büyük müslüman mezarlığının adı geçmektedir. Bundan 
başka Rusçuk mülhakatındaki islam mabedlerinin durumu aç_ıklanmaktadır. 

Gerek rapor, gerek rapora bağlı olarak sunulan varaka, Doğu Rumeli Vi
layeti'nin Bulgaristan Prensliği'ne iltihak.ından sonra Bulgaristan'd.a yaşıyan 
Türkleriı?- siyasi, dini, toplumsal durumlarını açıklaması bakımından devrin
deki Türk-Bulgar ilişkilerini açık bir şekilde değerlendirmekte, bizim bu . ko
nu hakkında sağlam yargılara varmamızı sağlamaktadır. Devrinin orijinal 
bir . nesir örneği olan vesika, özellikle, XIX. _yüzyıl sonlarİnda Bulgaristan'
da, ağı~ şartlar . altında, yaşa~tılarını sürdürmeye çalışan Müslüman-Türk 
toplumunun ibret verici durumunu tarih sahn~sine · çıkarmaktadır. 

Ma'rıiz-ı abd-i ahkarlandır. 

Tesviye-i umur ve htmisiit-ı devlet ve millet ve tedvir-i çarh-ı hüktJmet 
ziit-:t sami.:i ce_niib-ı sadaret-penôhi/erinin re'y-i sedid-i fe/aıun:.pesendtineleri 
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ve ulviyyet-efkar-ı fehimaneleri ile lıôsıl olacağı~dan ve reaya ve herayiinın 
terfih-i saiidet-hiili ve taarruzdan masun kalması her bir n azar-ı . hekl.miir.zsi 
irşiidiit-ı seniyye-i mülukiine ile satideı-i mülk ü devlet ve te'min-i adl ve adii
Zet noktalarına nıa'tufolan zat-ı siimi-i vezir-i a'zam'ilerinin tediibir-:-i saibe-i 
felılmanelerine n:zenut ve .·mütevakkıf olduğundan bu ilciz-i kembidiia da bu 
nul;cat-ı miihimmeyi p'iş-i nazardan dur tutamıyarak Bulgaristan'da nieskun 
isliimları_n kalpleri lerze-nak vicdanları ceriha-dar. edecek derecede mucib-i 
hijzn ü melc'il olan hallerini ve islavizm ta'assubiyle din ve mezhebimizin du
çar edilmekte olduğu tacarruziit ve hal;ciiratı ve tab'a-i hazret-i nıülukanenin 
duçtır edUdikleri tahammiil-fersa · tazy'il;ciit ve iz' acatı bidarasızlığınıa . bakmı

yarak nazar-gah-ı şefkat ve· merhamet-i veliyyii'n-niamilerine vaz' eylemeyi 
me vd u' -ı . uhdesi olan ~azaif-i ~n~kaddese cümlesinden addeyle~nfşdir. 

Altı yüz bini miitecaviz ahôli-i isliimiyyenin kariir-giihz olan Bulgaris
tan emaretin~e mflletinıfze karşı gösterilen adaletsizlik merhametsizlik ve 
hıristiyanlık tarassubiyle islamiyete karşı edilen zulüm ve hakaret göz ile gö
rülmeyince inanılmayacak. Değil Devlet-i ebed-müddet-i Osmaniyye'nin 
zir-i adalet ve himiiyetinde bulunan. Bulgaristan' da vahsi bir hiikumetde bi
le emsiili görülemiyeceic· derecede takat-ı · beşeriyyenin 'fevkınde takat-fersii 
daire-i vahşetden çıkan:zamış olanlarin kalplerfne ciğergahlarına (e'sir ede-:
cek derecede hüzn-intimôdır: ·Bugün Bulgaristan isliimfarım isıllii eden kii
bl'ts-ı zulmet ve cehal~t zavallı milletdaş~amnızı milel-i sôireye karşı hor ve 
Ha kir göstermek de ·ve bu tedenniye reva görülen z~lüm ve i'tisi!ia· ·Bulgar-:
lardan baska biitUn :milletler teessüf-han olmaktadır. Cehalet ihtilafı · iefrika 
h'uztır-ı bdt ile imrfir"-ı hayat ·edemiy'erek birbirlerinin · adilvv-i canı · imisler 
gibi · milletimiz efradınm heyecan ·içi nd~ iriırar-ı ev kat eylemele;ini · ;1~acib 
olmakda ·bulund,i~ğiı~ıdan ve bu hôl''tilem-l İslamiye.te bir leke Kur'an-ı Az?
mü'ş-şanın hiikm~i celiline · karşı bir teciivüz olduğundan mevrfs-i teessür-i 
az'imdir. İslamlar ma'~en ve maddeten yek-vücud olmak 'icab eder iken 'Bul
garistan İsliimfarı ardsı,;da lıUkiim sürmekde olan 'ıejrikaları~ Bulgar .eser-i' 
te~viratı olduğuna delôil-i n_ıuknia irôdı da mümkünôtd~ndır_._' . . 

İdare-i adile-i Osrruiniyyede. kemal-i refah ile yaşarhakda oldukları hal
de idare-i hükumetin bir nevi tebeddiile uğramasiyle tezvirat ·neticesi ecdad
larından görmedikleri işitm-edikleri bir takım hayalata kapılan akibetinde 
tefrikalara duçar olan nihiiyet beyt-i hazan nale-i efgan içinde matem-gede 
bir halde en'in eyleyen maişetden mahrum kalarak eba· ve ecdadlarından ir
sen intikal eden mal ve emlaki Bulgarlar,m kurdukları 'dam-ı iğfôle kapıla

rak ağyare bir parasız .ikf!n bu s{tyede yirmi sene içinde binlerle can yakarak 
-it 
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hilniiljıôn mahvederek acıkiL vôveylt:ilara ehemmiyet veTmlyerek ved-i gösıbô
nelerine aldıkları emlôk ve a/f.örilta zamm ve ilôve etmekle me'/ı1f nankör 
himhar komite/ere hain-i din ü devlet eşhtis-ı şerireye kaptırorak sevk-i se
mend-i ruzigar ile vadi-i hevl-nake kadein-zen olarak ·girdôb-ı sefaleie i/ka 
olunan ve artık bundan sonra Bulgarlarm boyun/arına geçirmek arzusuna 
düstüklert boyundurukların bôr-ı sakili altında ezilmeyi tecviz ede1iıiyerek 
öbt:ı~ taraftan bir tak1m müfsidlerin htJnü1nan söndürücülerilı kendi mal · ve 
miilklerinde refôlı-ı hal ve sacfideı-i bill ile geçindiklerini görerek cenôh-i 
re'fet-i hilôfet-i uzmaya can atarak heniiz derya-yı valışetde diinbtile-cünban 
olan daği/erin ellerinden kurtulmaya çalış01ı milletimiz terahhiime şôyandır. 

İsitimlarm htil-i ye's-iştimallerini t1ciz-i kalilii.'l-hOme· gibi iktidarsıi}ami 
tasvire muktedir olamıyacağı r!'lücerrebtitdan olduğunu bilmez ·değilim. La
kin mukaddes bir vazifenin meclubu olduğıqnuzdan ve vicdanın . hissiyatma 
karşı ekbem durmak insilniyet ve İslamiyet hôricinqe bir ~UVVf!:-:-i mane~iyye
ye mütevakkıi olduğundan akl-ı" /f.iisırôneye .göre altı yüz bini tecavüz· eden 
erbab-ı namuswı kesr-i nü/Uz ve haysiyetleri esbabını 4~ zzaha · ~.~ecbttriyf!i 
hôsıl olmusdur. Ma'lum-ı silmi-i asaf-ı efhamlleri huyurulduğu üzere Bul
garistan e1;ıaretinin elyevm tuttuğu politika Devlet-i Ebed-~~~dt!et-i Osrrı~
iıiyye'nin btizı vildyc'itmda diğer Ba!kan hükumetlerine .karş,ı. bir ha_kk-ı r~iç_
han iktisôb etmek merkezindedir. Bulgarların b.u fikirlerint: mağlub o_larak 
birçok fedakarlıklar ihtiyôriy.le vilôydt-ı mütecavire~i şah_qnede tii~côr. vekq~ 

fetleri cesim cesim mektebler küşôd etmeleri kiliseler inşa eylemeleri her: n~ 
kadar maddeten diğer hükumetiere karşı rekabet etmek istemelerinden ileri 
gelmekte ise de mônen viiiiyat-ı mezku~ede bulurı~n. Bulgarkzrı Bulgaristan'a 
ısındırarqk . bir meşguliyet esnasında cibi/liyet/erinde merkılz k.Ômitacılı~a 
müracacatla o vilayetleri zanızme-i memalik eylen:zek hülya-yı hamında ol
dukları da inkar olunamaz. Zaten hissi rekabetin tezayüdü bu milna ile tef
~ir olunmak icabeder. Fakat Romanya hükflmetini'! Bulgaristan emare!i~Jilı 
ve alıiilisinin bu temayiililtzna ~arşı bôzı tedabir_ ittihaz etm.esi Bulgarları 
lerze-nak ve sem'-i tiliii havj-nôk etmis mômô/ih yine. t(!dbirde kusur edil-

, • • 1 • • • • • 

miyerek hln-i iktizôda Bulgaristan Islamlarmm hilôfet-i uzmôya Bulgar-
ların menfaatdilr olmak istedikleri Büktanet-i Adile-{ Osmaniyye'ye karşı 
larm menfaatdôr olmak istedikleri Hükumet-i ~dile-i Osmôniyye'ye karşı 
1ie yeltenrnek ciheti iltizam olunmuşdur. Harbden evvel .te'sisilt-ı . askeriyye 
icanesi nan~iyte dereolunan mebdliğe Bulgaristan İslômlarının iştirakini ka· 
bul .etmemek gibi bir eser-i hiss-i nezaket-perveri ibraz ve bu cemileyi. müf
tiiliiklere resmen ihbar eden Bulgar hükumetinin bu müriivvetmendane ha-. 
reketine karşı edilen siikuta Girid i<anesinin derci . !zakkmda İslamiara karşı 
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gösterilen adavetin mımzam olmasi pek ziyade mônidar düşmüş millet-'i 
mertümeıiin uruk--ı ·fıainfyyeii galeyiına gelmiş olan İslômları ·ne · ·derec~ 
zahm-dar etmek istediklerini · meydan-ı aleniyete çıkarmışdır. Nezarei-{ Ce..: 
llle.-i- R(irjçiyye'ye ai:zolunduğu üzere erbab-ı· nômfis' ve haysiyetden -bir çok 
zevatı.ıı Girid i<a~ıesi topladık_larr. gazetelere ·ser.maye olduğundan ve akabin
de .bu i<anenin Eulgarlara karşı ~eşekkiil eden Türk komitesine silôlı · alımiıak 

üzere · toplandığı şiiyu• bulduğundan is/am/arın kesr-i niifı"tz ve haysiyyetleri 
wnmnda çareler taharr'i eden Bulgarların bu vesıle ile bir takım 'be-günah
ların elleri' baği; olarak memleketlerinden tardı cihetine git/nelerine ve -h"er 
geçtikleri· mahallerde sokaklarda teşhir etmelerine İslamiyet ve i nsaniyet na
mına .ağlamamak elden gelmiyor.. 

Yine o vuku<iiıfar esnasında Silisıre ve sôir büyük kasabalarda .hiikfi
met i arafından · irtikab olu1101ı mezôlim . yine erbab-ı namusu dağ-ddr, _ i;ti
kô.b-ı'_iulm ·ii i'tisafda b'i-hemta Bulgarları ferahnôk etmiştir. TUrk komi~~s_i
ıiin merkezi ve Saadet/u Hacı Y a/ıya Nafiz Pa sa komitenin reisi olduğu ba
hô~f!:siyle ı~iibdrek Ramazan günü Silistre'de ~uhUr-yafıe olan hadise iyd-i 
şerifin.Jik gecesi ertesi günii.salôt-ı. iydi miiteakib ahôli-.i İsldmiyyenin silôha 
sarilacaği azviyyatiyie .kasaba-i .mezkqr kudema-yı .Jıanedaiıinddiı ibrahi~ı 
faşa-zdde Osman Bey;in. habsi~e sebebiyet verilmiş ve hükumet mÜmidiler 
~asiiasıyla c'a~'i-i ser'i/e gidecek/erin zinhar yanlarında silah gtitürmemelerini 
ilan eylemis idi. Hükumet-i ôdile-i İslômiyyenin Paska/ya günlerinde erbdb-ı 
cer~im ·hakkında gösterdiği . iutuf ve atıfet umum akvam-ı mütemeddineye 
1nılcib~i . intibah olduğu hiilde' _ ,~ıücavi~imizde bulunari Bulgar e'maretinin.'t;ıs
htib-ı namıls ve ,haysiyyet hakkın.da, değil yolniz Slli~irc, bütÜn B~tlgari~i~~;
da göster4,iği ders-i ibret nası{ bir istlfadeye meclQbiyyetd~n ileri. geld(ğini 
z~iıinlerde tecessünı . etdirmekdedir: Hep milliyet nok.tası esas ittihaz olwia: 
rak kollarını kanatla~m~ kırm.aktq o(dukları istamlarm temayiilatına gere~i 
gibi' mümônaat 'etmek se.be~~i '(lsll-i ziil ve hataretleri olduğu~a dıir-bliı ' ~lan
lar mUtteftkwı-aleyhdir. Uzadıkca uzamak isli'dadmı göstermekde· olan bu 
bahsin tevslini kuvve-i mİifekkirenin ulyanına ve İsldmiyetin . ·uliivv-i sanina 
ta'llk ile · nıdeleyi .dfğer bir noktadan hadde-i tedk1kden geçirmeyi mllnôsip 
gördü~. · · · · ... 

B ulgarİstdn 'İslamlar~mn ·içinde kaldıkları iulmet-i cehdlete 'mal ve · mülk 
cihetince olan azinı hasaratianna dliı ve mezheblerinin, môl;ıedlerinin tacar
ruza uğraması da munzam olarak mdnen, maddeteıı ızrdr, adeta mevt-i mô
nev'iye dıiçdr edilmeleri niu.'vil bir tedbir olmak üzere iltizam olumnuşdur. 
Mü!hakaatiyle ·yetmiş bin ahali-i İslômiyyeyi istidb eden Ruscuk sancağınm 
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ne h/ilde . b~tlunduğunu tedkik etmek diğer kasabaların İsltlmları mahv ve 
münkariz şehirlerin . ne .türlü mezalime girifiiir edildiğini irae edeceğiliden 
bu c~fıetden bclzl tafsiliit itiisı liizinıe-i İsliimiyet. addolımmuşdur. · 

. On bi~J- nüfus-ı İsliiniiyyesi bulunan nefs-i Ruscuk'da İs(iinı mahalleleri, 
cevami:-i şerif e,· mescidler;- tanzim olunacak, açılacak sokaklarm p/iinlarına 
tesiidüj . etdirilmiş; pliindan hiiriç kalan bir · iki ciimi de . akriitmı plana-kap
t~rarak mucattal kalmışdır. Ruscuk tramvay şimendi/erinin İslam kabrista
nının or tasmda n geçmesi miiniisib görülmüş, mecabid-i İslfmıiyyenin en · mii
rılfu olup akariili tahrib edilmesinden dolayı mu<attal kalan Cilmi-i Ced'id'in 
ypnında· bulunan mezarlıkdan İsliimfann bakıyye-i ecsiidı . çıkarılarak -küfe
ler/e ihziir olunan çukurlara dökülmüş ve kqmitalıkta iştihiir. etmiş olan eş
hiisın kemikleri oraya naklolunarak ii zerine · aliimet-i fiirika _olmak üzere bir 
kitle inşii edilmekie bulunan mezküı' ineiaristan bu tahk'i~ elvei"lnzyormuş gi~ 
bi Makedonya fitne-i ·bôğiyyesinin ara stra verdiği mitiıı"gler4e tekrar çiğnen:. 
mek suretiyle · şokileri n içtimagôhı ol~nuşdur. Evkaf mahv · ve münderis ol
muş ve bir ·k1smı biizı · gaddiirlaniı, Bulgarlarm eiiiıde kalarak ve· diğer kiS~ 
niı lıiikumetin taM-ı haczinde tutularak imıumım menfaati i1ieniijz-t Şqhsiy
yeye, · hiikumetin istifadesine feda edilmistir. Bir vakitler ·azam ei ve ihılsaim 
Çeş,;ıiine fe;. veren o · azamet/i ma<bedle~ ·bugün BulgarZara ·liinet oku;arak 
SOn"nefesini ilfiyyine is'iid ey[emekde, nezd-i i/Q_h'ide arz-ı Şikiiyete arlzl1de 
ollnakda, iniilet-i neCıbe-i islamiyyeyi icra-yı materne davet 'eiinektedir. Ş!i
heda kanıyla muhammer olni~ş bu topraklar hUn-ı şehidônı takdis ederniyor: 
Ecdôdımız Incikberlerinde sukıin ve siikıinet içinde bırakılnHyor. Şakllerin; 
komiteferin mülevves kanlı ayakları ~ltında ez!liyor: Bulgarların devletimit-: 
den' gördüğü semahat ve atıfeti pek giize(edii etmek arzusunda bulund_ukliırı 
·anlaşılıyor~ Adl ü dad Bulgar/ar, zulm ve b'idiidzavallı milletdaşlanmız .ha,k
kında miizdiid 'Olmaktadır: Ziit-ı fehiimet-simôt-ı saddret-peniih'ilerine men
subiyeti ola~ bir zôtın geçen s,en~ familyası haklanda bir Bulga; me'muru 
levzı-t adii/ete rne'mur bir hakim tarafından niziimat-i beldeye mugayir ola
rak ·irtik&b olunan 'nii-revô mucamele bu sene biizat me'mur1n-i hükumet ta
rafından einlôk ~e ,;iif$üdu liakkmçla }ıilaf-ı niziim gösterilen ' su-i tedb1r mey
dand~ ve bir Bulgar me;m'tı;unun b_u hususda söylediği sözler ağizdan ağıza 
dolaşmakda olduğundan Bulgaristan'da adiiletin lafzı mitriid bir keiime ol
duğunu . ir.iieye kifayet-eder; zannzndayım. Ne tarafa imôle:-i _nazar. olunursa 
olunsun islamları ~ahs'iler elinde. can çekisen esir-i zulm ve i'tisiii gilii gör-
!ne'!lek /siibi~ değildir~ · , . . · . . ' . · · · 

Bir _İslam,· bugün, . bir iid1 Bulgar'ın hiiiz olduğu hu/sukwı yii?.de onunu 
bile iktisôb _edemiyor. İslf}mların mii<bedleri, ev(eri yıkılır; mal Vi? -mülfcleri 
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zabt olunur; Bulgar/ara mahslis olanlar evvelden düşünülür, masCtn ~alır. 

Bir iki ehemmiyetsiz yerler istimlak olunmak Icab ederse bile cebre, şiddete 
mahat kalmaz, bedeli te$Viye olunur, ondan sonra yıktiması düşünülür. İs
lamlarm macbedleri harab edilineeye kadar çalışılır; nihayet yıkılır,_ yerlerine 
abdes/haneler yapılır, yahut tahkirata marıiz bırakılır; çapkınlar tarafından 
taş ile camları kırılır, ses çtkarılmaz. Cenazeler Bulgar çocukları tarafından 
medfene götürüilir iken alıkonulur; cemaatimiz hükCtmetilı vereceği cezadan 
korkarak mucarizlamı gönülleri olunca)ia kadar karştdt;ın atf-ı nazar-ı tee~
sürü müreccah görürler, Cômiler, mescidler harôb, viran; o güzel, /atif mali
zaralı uM bintl/ar mahv u. perişan olup bildiği hôlde hiikCtinet; yıkdığı af.cii
retler, zabt etdiği yerler kifôyet etmiyormuş gibi onlara kalan nu1cbedler üz-e
rine vergiden olan baf.cayôyı tahs'il etmek için -hacizlet: vaz'etmekde iradm 
meff.c.tidiyeti borçlarm tesviyesine değil, imam ye miiezzbı istihdamına bile 
adem-i iktidarı intac eylemekde olduğundan bu idaresizlik, itti/aksızlık bir 
zaman daha imtidad etdiği takdirde vaz'olunan haciz muclbiiıce şimdilik vii
cudları göriilen mecabid-i İsliimiyyenin, . alsaratın an-km·ıb pazar-furuhte ÇI- . 

kartlacağı da pek de miisteb'ad göriimlıenıektedir: islamlamı hal-i esefi-esef 
işiimallerini mecôbidimizin, evkafımtzm per'işaniyetini hakkıyle arzetmek 
adimil'I-imkan oldu~unu ve mii/ha/.ciit ve sair bilôd da bu vartalara, bu siıd
melere macruz bulunduğunu arz ile tab' a-i Osmaniyye hakkında bir ~ki söz 
söyleyerek · hatm-i ma/siil eyleyelim. 

· Bulgaristan emareti zir-i ıabiiyyet-i cihan-kıyniet-i Hazret-i Pôdi~ôhlde 
bir eya/et-i miil?ıtôze olduğundaıı ahalisi umiimiyetle tôbiiyyet-i · Osmniyye
yi muhafaza edebilecekleri gayr-i münker ise de doğrudan ·doğruya idare 
o/ıman vilôyat-ı Şahane ahalisinin bir hakk-ı imtiyazı olmak ve n1ôdem kt 
Devlet-i ebed-müddet-i Osnıôniyye Bulgaristan'da Tüccar. vekdletliü·i te's'is 
buyurmuştur, bu vekalethanelerilı bu kabil mümtôz iutu!niası Idi/; eden ve 
el~erinde evrak-ı miisbiteleri bulıman kesanı himaye edebilmek selôhiyyetini 
haiz olmaları tabiidir. Bôlıusıis ki resmi devdirden ma'dud olan vekôlethane
lerimizin doğrudan d~ğruya idare olunan viiayat-i Şahane ahtilisiiız himôy~,. 
ye selahiyyetdar bırakması hikmet-i hükumet ve adl ü adalet noktasmdan 
daha ziyade musib görülmek elzemdir. Aksi ·takdirde !Julgaristan ahalisinin 
arzusu vechile emôretin vilayat-ı miitecavirede te'sts eldiği vekii.leihôneler
deri ·bir hakk-ı isiifadesi olmamak Icab ~der. Mak~doııyiı komite ve ai.alarım 
tüccar. vekW; katib ve tercilman ü~v'ônıyle ~iltlyat-.ı mütecavii·e.-i Şahdn~ye 
i'zamda başka bir istifade me'mıll ise o . cihet nazar-ı hükuliıetde an-kar'ib 
te<ayyün edebilir. Asıl şayan-1 arz olan cihet viltiyôt-ı müşarüni/eyhada se
ytilıatde bulımanlardan môda asıl Bulgaristanlı hiç bir ferd bulımmamast 
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hasebiyle tiiccôr vekillerinin himliye lafzını ortaya koyamamaları ve Brılga
risian~da rivdyet olunduğu üzere bu me'muriarm vezaifinin an asil Memô
lik-i Mahsusa-i Ştihtitie ahalisinden olan Bulgar redyaya teşm'fl ·olunması ci
hetine gidilmemesidir. Etnebilerin nail ·oldukları imtiyaziitın, müsaaddtın 
herveeh-i mdrCtz Bulgar/ara tatbik ve leşmili mevzu-i bahS' olamiyacağmdcin 
bu ·halde Bulgar tüccar vekilierinin yine milliyet noktası· nazar-ı ztibOra alı
narak ve bilakis Hükumet-i- Seniyye canib-i samisinden tavzif buy.urulanların 
taht-ı tabiiyyet-i cihan-kıymet-i Hauet-i Padişahlde bulunmakla · miibôhi 
olanları himô.ye eylemek üzere ttieyin olunduk/arı daha ziyade akla yakın 
görünmektedir. Bulgar tüccdr vekilieri hakkında mütet(Jddid arizalarla inn
~iimô.t-ı ülyaya arz-ı nıMCtmata miisara•at olımduğundan bu defa yalnız 

tab'amızm Bulgaristan'da iktistibına setahiyetdar olmaları lc1zım gelen hu
kukun ne suretle imhasına çalışmakda olduğunu zikr ife iktifa olunur. 

Vilaydt-ı Ştihline ohalisi Bulgaristan'da her bir hakdan. mahrum bıra
kılmıştır .. O meydnda ·o/anlamı ellerinde göriilen evrak-ı nıiisbiteyi taşıma

ları töhmet, kabahat addedilerek rendde· olunmaları ca-yı istiğrdbdır. Biz
zat Rusçuk'da idare-i kemteri esnasında hadis olan vuku<ti![ar her tarafa 
şümullendirildiği takdirde emaretin Osmanlılar hakkında reva gördüğü nd
reva.muaJ?Ielôtın mecmu•ı viicude gelm.iş .olur. Bütün tab'amız yok/ama· es
nasında askeri defterlerine kaydedilmekde, mürôcaat etmeyenler cebreti hab
se ilka~ olunmakda, ecnebi tab'alarından daha mümtôz tutulmak lôzım ge
lirk~~ anlardan istisna edilerek e~ ağır, müz'iç tekdtifle iniikellef kılınmak
da,. bi/a-mucib habsedibnekde, hudUddcin harice çıkarılmakda, mercl/erin.den 
ellerine verilen evrak-ı miisbiteye nazar-ı ha~iiretle bakılmakda, evrak-ı lnez
ktıreyi nakid mu~libilinde herkes ahzedebileceğinden .bahisle hükCtmetimizi 
rezli/e Çalışmakda~ hamillerinden cebren alınarak türlü iiirlü eza ve cefdlara . 
sebebiyet verilmekde, Musevilerin izdivôcma ;u-yi rız/i gösterilmemektedir: 
Her biri bir veya bir çok hu!I_ükun ziyiicina sebebiyet vermek_de ·olan bu gibi 
mesail-i mut(Jl/akamn ·halli ve tesviyesi vekalethanenin resmen müracacatı ve 
hükuinet-i malıal/iyenin inzimilnı-ı mu<tiveneti ile Jıasıl olacağına jştibtih edi
lemez ise de Ruscuk m ahalll hükumeti aldığı em re · istinad ederek teşebbü
sdtmıızı, miiracacatımızı süktıt ile geçiştirmektedir. Vekaletnamemi~ tab' a-i 
Şahdnenin . himaye ve vi~.ô.yesini de deruhde etmiş olduğu ecUden bOlada 
arzolunan sıfat-;-ı tabiiyyeti ahvQ/e emsal-i adide ~rdesi . de vekdlethaneinizin 
vezôifi dahilindedir. 

Geçen Şubat · ayı esntisında icril kılman askeri yoklamasında evrak-ı 
m_üsbiteyi· hiimil bir ·çok tab'amız Bulgaristan Emareti tarafından taht-ı · taz-
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y_ik ve. icbôre alınmış ve hatta Masevilerden iki tab~a . habsolunmuş ve bu 
halde acizelerini Mutasamflık nezdinde teşebbüsat. icriisına ve isnana idh/il 
edilenlerin bin müşkülat ile askerlikden tah/lslerine mecbur etmiş idi. Ecnebi 
tab'asi tüccôrları ·her türlü tektltifdetı mııcaf:· Osmanlılar ise eti ağırları .ile 
mükel/efdir. Bu bôbda tab'ainzzın sadtl-yı istimdildiarı en mühim isb4tdır. 
Nezaret-i Ce!Ue-t Hariciyyeye arzolunduğu üzere tab'a-i mülukaneden Plev
neli Mehmed Bey ile Dilrendeli iki kitapcı Türk komitesi. müşevviki olduk
. ları bahanesiyle türlü türlü iskencelerle Varna'dan vapura irkab ·olunarak . ~ . .. . 
Dersactidet'e i'zam olunmuşlardır. Komiserliğin teşebbiisatı, kitapcı/arın ki-
taplarının i•adesi hakkında vekalethanemizin israrı, semeresiz bırakılmıŞ, 

izôhat talebine dair olan notlammza siikutla muTsa6ele olunmuşdur. Yine 
tab'a-i Hazret-i Şehriyôr-ı azamiden Dersaadetli Ruziştayn familyasının .em
niyyet-i ·umumiyyeyi ihlal etdiği bahiinesiyle, komiserliğin . ve vekalethôrz.emi
-zin müraca•qtına kulak asılmıyarak, Bulgaristan hôricine .tardolunacağı ta
karriir etmiş iken bilfihere bu falnilyanın Bulgaristan .ahôlisi meyônı.na ~ay.: 
dedilnıeye mecbar edilmesiyle efrôdımn· emniyyet-i umılmfyyeye ıecfiviiz et
memiş ve hüsn-i ·halleri musaddak bulunmuş gibi telakkı olunmaları ·alem-i 
~~ı.e4eJ:Ziyetde irtikfib . olunqn cebir ve şiddetin ve Bulgarların istiffide uğruna 
metbu' -ı mucazzamlannın hu/sükuna etmek arzusundan vazg~çemedikleri 

tacarruzatın derecesini · irfieye kifayet eder ümid olunur. Me'murin-i hükCt
nıetden birinin tab'a-i Şfihfinenin ellerinde bulunan evrak hakkında söyledi
ği ağır ve muhill-i adfib sözleri ve hamillerinden alınan pasaportların iaa.e~i · 
lazım geleceğini resmen Mutasarriflığa bildirmiş isem .de bir netice hfisıl. ôla
mamışdır. Bu aralık bizzat Mutasarrıfın ficizlerine, Milsevller Miz· .oldukla
rı evrakı hud'a ile aldıklarını ve anın için. . izdivaç arzusunda bulunanlar 
hakkında haftalarca tahkikat icrası lôzimeden· olduğunu · beyan eylemesi :-ve 
.bu ha!f_arete karşı kemterlerinin .şediden ltirazatda buf.unması, · duçôr edildi
ğimiz miişkü/ôtm ne derecelerde .ağır olduğunu irfieye . kafidir zannolımur. 
Bunlardan mada Bulgaristan tabiiyyet nizamnamesinin yalnız tab'a-i Şaha
neye mahsus olmak üzere· ağır bir takım maddeleri muhtevt olduğu görülü
yor. Pederi ve valides( ·vilayô.t-ı Şôhtine ahalisind~n olup da Bulgaristan'da 
tevelliid edenler ve yine Bulgaristan lıôricinde doğmuş ve fakat her nasılsa 
kiiçük bir me'muriyyetde istihdam olunmakda bulunmuş olanların oğlu Me
môlik-i Şôhônede tevellüd etmiş olsa bile yerli addolunarak askere alınmak
tadır/ar; Pederleri Edirneli olan Bansösan karındaslar . askerlik etinekde ve . ' ' ~ . 
TuZçalı Kapıcıbaşı Hıristaki Efendi ahfôdından Der-sacadet'de mütevellid 
Hıristo Grigor, pederi telgrafcı olduğu {)ahônesiyle yoklamaya mecbılr edil
~1l~kde ve bu bfibda K_omiserliğe miiracacatunız Emaretin · sükutiyle seme-

~ 
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resiz kalmaktadır. Bu aralık tôbiiyyet nizôimrômesi Osmanlılar lıakkmda 

bir kat daha tevs'i olunmak lciibetdiği anlaşılmışdır. 

Emtiret viiiiyiit-ı mütecôvire-1 Şahane alıôlisinden olup da Bulgaristan
da tictiretle meşgul olal?lamı, beş altı seneden _beri ~~emleketlerine gitme
diklerini. esas tutarak askere olmağa gayret ·etmekde ve ellerinde bulıman eı•
rak-ı müsbiteye nazar-ı iltifat ile bakmamaktadır. Böyle bir · sadrneye uğr_a

);an Kalkandelenli Mito Simon'un nıiilhakat zabıta miidi~r muciivininden işit
diği; Makedonya bizimdir, aha/isi tab'amızdır;· sözleri, Bulgarlarm değil, 
aŞağı takımının me'mılrlarımn bile ne fiki;de olduklarını isbôta kifôyet eder 
zannındayım. Merkımı Mito'nun iahlisi zımmnda lôzım gele1i teşebbüsiitm 
icrasında kusur edilmemis ise de henüz bir netice-i ·kat'iyyeye dest-res olıı
namamısdır. İsidm/ar .ve tab'a-i Hazret-i Sehriytiri hakkmda mingayr-i li
·yakatin 'arzma ictistir ~ylediğim miitala<tiı-ı' lzak'irane "!ıültisatii'l-hiilasa nev'
i~den olup· yoksa daha nice iıice .;ııucib-i balıs-i ma~iil olacak hddistit-ı mil
elli me ve vel;cliyi<-i miiteessife nıevcuddur. 

· Her halde şeins·i dırahşôn-ı Hilafetin zıya-yı miinırı umılm islamların 
ser-tôc-ı 1iıefhareti, reayô ve bertiyônın me/ce' ve penôhı, zıll-ı zelll-i Hud/i, 
vekil.,.i Peygamber-i ·miictebii, Halife-i isltimiyan, fadişôh-ı İskender-tüvan 
Efendimiz Hazretlerinin imdôd-ı ruhaniyyet-i medarlarmdan iktisab-ı nui·-ı 
necat ·eden milletdaşlarınıızdan bir kısmının himaye-i adile-i Şehriyaride 

buliman Bulgaristan'da zelil ve hak'ir kalmasma tab'a-ı hiisrev.anenin miis
tefid olmaları fcabede.n her ~ir lıu~ıikdan malırum bırakı/masına vicdan-ı 
pak-i daver-i eflıanilleri /sliil olamıyacağı ve tedôbir-i felatun-pesendône-i 
vekalet-penôh'ileri her türlü müşkiilôtı def' ve izôleye sebeb-i- müstakil ola
cağı iimmld-i kavlsiyie fzatm-i ,-na/fal-i suziş-meaı eylerim. Ol bclbda ve l;cii
~ıbe-i- ahvtilde emr ·ii. ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

19 Cemaziyelatô 315 ve 4 Teşrinievve( 313 

Hakir-i bendeleri 

Ruscuk TiiccG_r V eklli 

(miihiir) 

MUSTAFA HALiD 

. Ruscuk'da Bulıman Mecabid ve Mal;clibir-i İslômiyyenin ve Milsakka
jôtuı Hai-; Hôzir7arma Dair Varakadır*: 

o 1659'da Bulgar piskoposu Fillp Stanoslanoy Rusçuk'ta 6.000 ahgap 
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Hedmôlunan. a/f.iirat zabtolunduğu halde yıkı/dığı tarihden sonra da o 
yerlerden emtak vergisi alinmakda bulunduğunu ve verilmek istenilmediğin
den diğer kısım a/f.iirat haciz altına alındığını tasrihe /üzum göriilmüşdür. 

Cami•-i Ceald 

ESAMl-i MEABİD-İ İSLAMİYYE 

. : ....... ~ ........ : .' ... : Bir kısmı planda olup gayet zengin 
olan a{ciirının kısm-ı a'zamı . hedm ve 
bir kısmı Santral Oteli'nin. bahçesine 
ilave olunmuşaur. Hedmolunaniarın iş
lemekde olan vergisi için diğerleri mah
cfızdur. 

Saliçımlı , ca mr~ ....................... . Plandan hariç ise de akarının büyük 
kısmı hedm ve zabt olunmuşdur. 

Hüseyin Hoca Cami•i . . · ......... . .' .. : Hedmolunmuşdur. Akaratı ve med-

Çelebi Côml<i 

resesi de hedm ve zabt' olunarak yerine 
belediye tarafından kasabMneler ve 
sebzeci dükkaniarı yapılarak icariarı 

mezkur daireye tahsis olunmuşdur. 

M ezkur cami yıkılmadan abdesihane 
ittihaz olunmuş ve yıkıldı"'tan sonr~ 
üzerine miiceddeden bir abdesthqne in
şa _olzmmuşdur. Elyevm bu halde bulu-
nuyor. 

Hedmolunmuşdur. A~iiratı da yıkılmış
.dır. Yıkı/madan abdesthône halinde idi. 
Yeri belediyeden zabt o/unmuşdur, .... 

Eski. Cami• ·: ... : ... :·.; . ........ ... : .... . : Plandadır. Etrafındaki' taş duvar hed-
molimara/f. Bulgar çocuklarının tararru

.. . zôtına maruz brrakılmiş_. ~e atıla!.l . taş-

Türk evi, 3Q'dan fazla cami' mevcut olduğunu ifade etmektedir. XIX. asra ait 
seyahatnamelerde Rusçuk cami'lerine dair sayılar birbirini ... tutmamaktadır. 
1840'da F. Hackl.ander -29, . 1856'da C.W. Wutzer Ise yalnız 16 cami' bulundu
g,Iiıu yazmaktadır. 1289/1872-73 Tuna Salnamesine göre Rusçuk'ta 29 cami', 
9 ıriescit ve . bir te kk e v~rdır. . F~anz Babinger,. İslam ~sikl~ped~~ Rusç~k 
maddesi,. tstaiıbı.İl ·- 1960, c. ıx; s. 785-786. 
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lardan · pencereleri hurdahôş" ·edilerek 
yerlerine ·-tahta ·kqplamiıışdır. : Al;ciirôtı 

hedmolunduğimdan ve irôdc mas"ôrıfına 
kifôyet ederniyecek · derecede az kalan 
diğer kısmı- hed11·ı ve zabt olunanlamı 
elyevm işlemekde olan vergileri için 
liaczedilmiş olduğundan . cami k-endili
ğinden harôb olmuşdur. 

Arasi~ Côr1ıici , ... , .. :: ............... . : Plôndadır. Cômic...i Cedid Mezarlığı tes-

Mit:za Said P.aşa Ct1mi•i 

ı. • :; . 

·.· : 

· ~iye olunurken al;ciirôtı kt1nıilen yıkıla
J·ak zabt olunmusdur. . . , . 
Bir kısmı plandadır. A(ciiı:{itı zengiiJ . ise 
de bir kısmı plôna gehriektedir. Müte
vellisi Şurô-yı Devlet mucavinlerinden 
olup iki ay evvel vefat eden Muhyiddin 
Bey idi. Geçenlerde miitevelli vekili11c 
liaber verilmeksizin çarşı ortasında bu-

. . . ·[ıman bir dükktim belediye tarafından 
. yıkılmcşdır. A§iirôtı kômilen haciz al
tındadır. 

Bay;a_kiı . cami•l · .... : ...... : ........ :: .: Bir kısmı plana tesôdüf ediyor. Un 
·= :·::- ' • ' meydanındaki a[.ciirôtı kiimilen hedmo-

. · Itinarak yalnız iki dükktiiiı bırakılmış
dır. Yıkılan akliratın islemekde olan 

-'--- . 
vergilerine mul;ciibil diğerleri haciz iıl-

tmdadtr. 

Burnialı Côrni•i .. ' ..... :: :· ... :·.: ...... : Plôndan hôriç ise de al;ciirôtmcn bir kts
mı açılması mutasavver olan sokağa ie

' sGdiif ediyor. 
. . . . . . : ., . 

Baloğlu Cômi<i ................ : . .. : . . : Plôndadır. Al;ciirôtı hednı ve zabt olun-
musdur. Cômi harab bir hôldedir . .. . -.-.· . . . . . . .. . . . 

Rahovalı Cômıci .... : .. ... ~ : ....... :. : Plandadır. Al;ciirôtı altmda. olduğundan 
berôberce yık!lacakdır. 

lo • •• • •• • • • 

·Hacı Melımed Ct?mi•i .. ~ ....... , .. . , :' Pla~daciı"r.· A~ii; : .olarak- bir değirme~i 
,; kalmış ise de o da mahcflzdur. 
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Tpmbul CatnN ......... ,. . ; ...... ; •... : Bir .. tarafı. plana tesadüf etdirilmişdir. 

Mezarlığı tesviye olımmuş, havlusu be· 
· ·lediye tarafından meyhaneci Köse Y o
ıiançO'ya fiirtiht edilmistir. Akaratının 

1 .! • 

. bir kısmı hedmolunarak diğer . cüz'i. ver-
gi iÇin haciz altına alinmısdır. 

' 
Boyalı · Cami•i ; ...... <· .. ..... ...... ,: .: P/Qnda olduğundan mektebini bile ta-

·. mire ruhsat verilmemektedir. Üç bôb 

·.· ·..: ." ......... •: .. •. • ...... . 

· kahvehClnesi ve iki dükkanı üzerine plan 
gelmektedir. Miitebôki afi.iirı mahç4z
dur. 

PLandadır. A§.iiratı hedm ve za,bt olun
duğundan cômt erbôb-ı ·hamiyyetin 
icônesiyle idare olunmaktadır. 

Dana· 'tlsi,a· camz;; .. :. ; ·: :·; .: ·:::·:;: _.Plôridadır. A§.iiratı da karni/en plôna 
tesadüf etmektedir. 

Bey/i Cam_lci ............. , ......... .... :. P./andadır. A/f.iirôtı hedm. ve~abt olun-
.. . - ·• . .. . .. .. .. muŞ ve cüz'(kalan kısn.ıı vergiden . do· 

..... ,,: .. ·· layı haciz altma alınmışdır . 

Kara Al( CanıN ................. : ...... , ... .. .. .. . - .. J!ir kısmı plana tesadüf eder:. Alp'frı 

cliz''i birakılmış, .o da haciz altına alm
makla beraber plana tesadüf etdirilmiş~ 
dir. . . ... · .. · 

. ·.·. 
Mus{aja Pasa CamN . . , ... ·- ... 

· .. ·. - _. . .. ~~ . .. .... 

• •••••• : •• ! ••• :·· PLandadır. Meresesi ve Della/lar ve Es-
. ki Havra denmekle marlif ak.iiratı ka-

'. · ~-- '· · -·.. .. milen hedm ve zabt edilmiş ve yeri par-
. ·· ça parça belediyeden satılarak üzerine 

.. . ' . . oinôlar inşa . Ölunmuşduf. . . .. : ·- ·~· 

Gogonas M escidi ....... , .. . .. .. . .. ... Plôndan hariç kalmış ise de a/f.iirı pla
na gelmiş. ve .yıkılmış olduğundan ka-: 

·-.--·~·.:· : _,:,_·: :··:-.L,·: ... pa/ıdır. 

Hacı Hasan 
. ~ . . . . .• -· ·. 

Mescidi ....... : ...... :.: Bir kısmı miinhedimdir. A[.<iirı yıkıla-
- . ·. .. . . ·":· fak yalnız seksen üç kuruŞlu[c if'adi kal-

,. · :. · mışdır. 

1 
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Çavuş-zade Meseidi 

Deb_bô.ğhane Clinıl<i 

· EŞREF EŞREFOQLU 

.................... Mezarlığı tesviye olunmıiş,: taşları cı
vardaki Bulgarlar tarafından evlerine 
sarf olunmuşdur. !1-~arlitı da kalmamış
dır. 

A~iiratı ve medresesi ile birlikte hed
nıedilip Manastırlı Deynabebi ve tuzcu 
Yııvanço nam şahıslar ve rüsunıat idd-

. resi tarafından taksim ve üzerine cesını 
. binalar inşa olunmuşdur. 

Levnı Mes"cidi ... : . ......... :·. :. :· .... · .. : ri'~iiratı ile birlikte hedm ve zabt olun-
muşdur. 

Ali Piışa Cami<i Külliyen hedm ve a~iirlitı iersahdneye 
ilave edilmişdir. 

Saray Cam N ............. ; ........... ~ A~iirı üzerine plan gelmiş v.e. minar;esi 
._ yıkılmıştir: Bulgarlar tarafından taŞla n~ 

niakda idi. 
. . .. . . .. . . . 

Gümrük . Cqm_1~j : . ~ ·: .. . :·._ ... '.:. : .. :. ; .. ; Yıkzla;ak yeri belediyeden Yunanlı · Pa~ 
· · · · ·pa Monoliye satılmış, o da üzerine bu

harlı dakik değinneni inşa etdirmiştir. 

Taş Me~cid . . . :-. ~. : •. . :. :_. :· ....... · . . ~ .: . 4~.arı zabt olunduğuiuldn .. harab· 'otmu~-

Hızır Baba Tekkesi 

ı ... : ·." 

... 

·dur . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . : · Külliyyen hedmolwıarak ve yerine be
. lediye tarafından ıug(a fırınları yaptırı
-larak kiraya verilriıeiciedir. Mezariiğı 
.fabrikacı Haralambos tarafından zabt 

· · · · · olunmuşdur. · 

Memiş Baba Tekkesi .. .. ..... :.: ... :: Plandadır. Aft.arı da plana tesadüf edi-
.. . . yor. .· 

Ali Rıza Tekkesi . . : .. · ...... : ... .... .. : Plana testidül . eldiğinden ta•mirine mü-
saade olunmamaktadır. A!t.iirı da mah
volmuşdur. 

·~· . ... . . -. .-
Şazelt Detgahı · .. · .. :: .... : .. : .. : ...... :. Havalisi plana tesadüf eldiğinden kesii

miş; a!t.ii•rmm bir kısmı yıkılmışdır. 
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Tçıtarlar M escidi ...... . : .. . . . .... . .. : Plandadır. A~iirı kalmamışdır. 

MAKAABİR-:İ İSLAMİYYE ., 

C4m1-i Ced'id nô.m-ı diğer/e 
Koşu Mezarlığı ..... ...... ..... . Gayet vasi;dir. Belediyedim zabt oluna

rak kanıilen tesviye olunmuşdur. Bir 
aralık üzerine kasab dükkanıarı inşa 
edilmiş ise de 'el haletü hôzilıi Millet 
Bahçesi haline konulmakda ve üzerine 
bir kule inşa olunmaktadır. Biiyük cad
deye tesadüf ettiğinden f?Z.etresi on Na
polyondan Fransız Turye'ye yüz elli 
metresi satzlmışdır. Belediye zabt etdiği 
hôlde Makedonyalılar bu vasi' meydan
da mitingler yapıyorlar. Mezarlığın 

metresi on Napolyon'a satı.ldığı halde n 
civarda mülk olarak yıkılan alf.iirata iki 
senede verilmek üzere gayet az fiat tak
dir olunmaktadır. İçlerinde senelerce 
kıymeti takdir olunnıamış yerler de var
dır. Sahibieri içinde elyevm hedmolu
nan yerleri için vergi vererek mülkü
nün bedelini alamamzşlar daha ziyade
dir. 

Bey Mezarlığı 

Be/e Camici ············ ··· ····· ··· ···..:: 

Takriben on bin metredir. Belediyeden 
zabt olunarak kanıilen tesviye olunmuş
dur. Taşları yağma edilmişdir. Derunu
na büyiik bir Bulgar nıektebi ve beledi
ye tarafından kasabhane ve sebzehane
ler ve ayrıca dükkanlar ve etrafına ba
rakalcır, kerestehaneler, kömür depo/a
rz, mağazalar inşa olunarak icarları dai
reye tahsis olunmuşdur. Üzerine iki üç 
de abdesthône yapılinışizr. . 

Ar,azisine ve değirmenine Bulgarlar mü
dahale ederek zabt etmişlerdir. Yalnız 
bir değinneni kalmışdır: 

i9-
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Dömekle Camici ........ . . . ..... :. :: .: Kiremit ocağiyle bostaifı ·zab{ olunmui-
dur. 

Karakoçulu Camz•i · .•....... : ..... ; . . : Harab ve a;azisi yed-i zabtdadır . 

. Mana,stır-ı Sag'i~ ve Keb'ir'(ie .mevcud vakıflar zabt olunmuşdw . . ~·. . . . . . . .. . . . . 
Hfilvacı ve Hoceg'i1. k'arye{erinin caml<i ve vakıfları zabt olunmuşdur. 

Şi;e~o_~~ v_e İsl~novq~ karyelerinin cami vakıfları zabt olunmuşdur . 
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