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Dobriç yakýnlarýnda bulunan Jeglartsi köyündeki Derviþ Bey mescidi Balkanlar'daki en eski yapý olarak günümüze kadar ulaþtý. Yüksek Mimar Mehmet Emin
Yýlmaz, “Bulgaristan Dobriç Camiler ve Çesmeler” konulu master tezinde 1299 yýlýna ait mescid ile birlikte Dobruca Bölgesi’ndeki 8 cami ve 6 çesmeyi inceledi.

Dobriç'te 14 eser Türk mimari
literatüründe ilk kez incelendi
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Geçen sayýdan devam

Yüksek Mimar Mehmet Emin
Yýlmaz ile röpörtaj | Beynur Süleyman

Sayýn Yýlmaz, hazýrladýðýnýz tez çalýþmasýnda hangi mimari eserler incelendi ve çalýþmalarýnýz hangi yönde
yürüttünüz?
Yüksek Lisans (Master) Tezi kapsamýnda Dobriç'te günümüze ulaþan camileri
ve çeþmeleri inceledim. Gazi Üniversitesi'nde hazýrladýðým "Bulgaristan Hacýoðlu Pazarcýðý'ndaki (Dobriç) Camiler
ve Çeþmeler" isimli Yüksek Lisans Tezimde; Dobriç, Balçýk ve Kavarna ile
Benkovski (Ýkizce), Enevo (Esirce), Leskovo (Fýndýklý), Orlyak (Turpçular) ve
Jeglartsi (Umur Fakîh) köylerinde günümüze ulaþan sekiz cami–mescit ile altý
çeþmeyi inceleyerek Haziran 2006'da tamamladým. Yüksek Lisans tezi çalýþmasýnda incelediðim 8 cami ve 6 çeþme,
Türk mimarlýk literatüründe ilk kez incelenmiþtir. Bu eserler þunlardýr:
n Dobriç'te Tekke Camii ve Tekke
Çeþmesi;
n Balçýk'ta Turgut Reis Camii, Hacý Ýbrahim Aða Çeþmesi ve Akpýnar Çeþmesi;
n Kavarna'da Kavarna Çeþmeleri;
n Benkovski'de, Hacý Hasan Aða Camii;
n Enevo’da Ýsmail Efendi Camii ve
mektebi;
n Leskovo'da Habib Aða Camii;
n Turpçular (Orlyak)'da, Hacý Hasan
Aða Camii ve mektebi ve Hacý Ömer
Aða Camii;
n Jeglartsi'de Derviþ Bey Mescidi ve Ýbrahim Aða Çeþmesi.
Çalýþmamda her bir eser için; yerinde
ölçüleri alýnarak mevcut durumlarý (rölöveleri) çizildi, kitâbeleri okunarak günümüz Türkçesine çevrildi, eserlerin mimari özellikleri, malzeme–teknik ve yapým
sistemi, süslemeleri, eserin geçirdiði
onarýmlar ve arþiv kayýtlarý incelendi.
Tüm bu bilgiler toplanarak her bir eserin
ilk yapýldýðý dönemde özgün durumunun nasýl olabileceðine iliþkin proje önerileri (restitüsyon) hazýrlandý ve bilgisayarda 3 boyutlu modellemeleri yapýldý.
Kýsaca eserler tüm yönüyle incelenmiþ
oldu. Bu araþtýrmalar sýrasýnda, eserlerle
ilgili, yapýnýn kimin tarafýndan yaptýrýldýðý, hangi tarihte yapýldýðý veya onarýldýðý
gibi en önemli bilgileri yine eserin kendisinden; kitabesinden öðrendik.
Hazýrladýðýnýz Yüksek Lisans (Master)
tezinizde incelediðiniz eserler hakkýnda genel bir deðerledirme yapar mýsýnýz ve çalýþmanýzda elde ettiðiniz en
büyük bulgu nedir?
Bulgaristan'da ve Hacýoðlu Pazarcýðý'nda (Dobriç) 13.yy'dan 20.yy'ýn baþlarýna kadar geçen sürede inþâ edilmiþ
mimarî eserler içerisinde camiler ve çeþmeler önemli yer tutmaktadýr. Ne yazýk
ki, günümüze ulaþabilen bu eserlerin
yaný sýra, birçoðunun da yýkýlarak ya da
bilinçli bir þekilde yýktýrýlarak ortadan

Dobriç
merkezinde
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Tekke Camiisi
ve Tekke
Çeþmesi.
kalktýðý tespit edilmiþtir. Tez çalýþmasý
kapsamýnda incelenen yerlerdeki günümüze ulaþabilen eserlerin bir kýsmý ya
özgün durumunu yitirmiþ ya da ilâveler
ve yapýlan bilinçsiz onarýmlar sonucunda tarihî deðerleri zarara uðratýlmýþtýr.
Günümüze ulaþan eserlerin sayýsýnýn
azlýðýný ifade etmesi açýsýndan þu tablo
çarpýcýdýr:
Evliya Çelebi'nin 1652 yýlýna ait verdiði
rakamlara göre Dobruca'daki eser sayýsý: 9 cami, 14 mektep, 12 han, 5 hamam, 1 bedesten ve 11 çeþme olmak
üzere toplam 52'dir. 1868 tarihli Tuna
Vilayeti Salnamesine göre bölgedeki
eser sayýsý: 30 cami, 15 mektep, 5
medrese, 2 tekke olarak 52'dir. Ekrem
Hakký AYVERDÝ'nin 1975'te yayýnlanan
Avrupa'da Osmanlý Mimar Eserleri
isimli külliyatýnda ise eser sayýsý 55
cami, 15 mektep, 5 han, 5 hamam, 1
kale, 4 türbe, 1 imaret, 11 medrese ve
1 tekke olmak üzere toplam 98'dir.
2004 yýlýndaki çalýþmada ise 8 cami, 2
mektep, 1 hamam, 6 çeþme ve 1 tekke
olmak üzere toplam 17'dir.

Yapýlan arþiv çalýþmalarý, rölöveler,
analizler ve restitüsyon proje önerilerine
göre Türk tarihi ve Türk mimarî kültürü
açýsýndan þu sonuçlara ulaþýlmýþtýr:
Dobriç'e baðlý Jeglartsi Köyü'ndeki
Derviþ Bey Mescidi, kitâbesinde bahse dilen H698/M1299 yapým tarihi ile Bal kanlar'daki en eski Türk–Ýslâm eseridir.
Dobriç þehir merkezinde, 15.yy'dan
kalan Tekke Camii, Osmanlýlar'ýn Dobruca'da kesin hüküm saðlamalarýndan
sonraki dönemde yapýlmýþtýr. Günümüz-

de, Dobriç'in þehir merkezindeki Osmanlý döneminden kalan tek camidir.
Tekke Camii, þehir merkezinde Stari
Grad (Eski Þehir) olarak bilinen bölgede,
tek katlý ahþap dükkânlar, tekke çeþmesi
ve saat kulesi ile tarihî þehir meydanýný
tamamlayan bir konumdadýr. Bu özelliðiyle, geleneksel Türk þehirlerindeki çarþý, cami, meydan buluþmasýnýn günümüze tarihî dokusuyla birlikte ulaþan Balkanlar'daki nadir örneklerdendir.
Kitabelerden ve arþiv kayýtlarýndan
edindiðim bilgiler ýþýðýnda; 1716'da da
Derviþ Bey Mescidi'ni tamir ettiren Sadrazam Kapý Binbaþýsý Ýbrâhim Aða,
1713'te Umur Fakîh Köyü'nde bir de
çeþme yaptýrmýþtýr.
19.yy'daki Osmanlý–Rus Savaþlarý'ndan sonra Kýrým'dan göç eden Tatar
Türkleri, Dobruca Bölgesi'ne iskân edilmiþ ve Romanya'daki Mecidiye ile Aziziye þehirleri bu dönemde kurulmuþtur.
Köstence'de Hünkâr Aziziye Camii, Hýrsova'da Sultan Mahmut Camii, Ýshakçý'da Mahmut Yazýcý Camii, Maçin'de
Mestan Aða Camii, Malgalya'da Esmâhan Sultan Camii ve Balçýk'ta Turgut Reis Camii bu dönemde yapýlmýþ–onarýlmýþ
camilerdir. Tek mekânlý, taþ duvarlý, ahþap çatýlý, alaturka kiremitli bu camiler
benzer mimarî özelliktedir.
Yüksek Lisans Tez çalýþmasýnda elde
ettiðimiz bir diðer bilgi de 19. yy'da yaþamýþ Fýndýklýlý Hacý Hasan Aða hakkýndadýr. Kitabelerden ve arþiv kayýtlarýndan
tespit ettiðimiz Fýndýklýlý Hacý Hasan
Aða, 1860'lý yýllarda kendi köyündeki
Habib Aða Camii'ni, 1862'de Derviþ Bey
Mescidi'ni, 1864'te Ýkizce Köyü Camii'ni

onarmýþ; 1864'te de Turpçular Köyü, Hacýlar Mahallesi'ne cami yaptýrmýþtýr.
Turpçular Köyü, Orta Mahalle'de yer
alan Hacý Ömer Aða Camii de 1868 yýlýnda ayný usta tarafýndan onarýlmýþtýr. Ýsmail Efendi Camii de 1862 yýlýnda inþa
edilmiþtir. Adý geçen camiler, ahþap direkli son cemaat yeri ve kadýnlar mahfili
bulunan, tek mekânlý, taþ duvarlý, ahþap
tavanlý ve ahþap çatýlýdýr. Bu camiler, ayný
tarihlerde ayný ustalar tarafýndan yapýldýðýndan büyük oranda benzerdir.
Balçýk'taki Akpýnar Çeþmesi, 18. yy
meydan çeþmelerinin güzel bir örneðidir. Yine Balçýk'taki Hacý Ýbrahim Aða
Çeþmesi, Umur Fakih Köyü'ndeki Ýbrahim Aða Çeþmesi ve Kavarna'daki
çeþmeler de kýr çeþmesi niteliðinde olup halen kullanýlmaktadýr. Varna'da
günümüzde Etnoðrafya Müzesi olarak
kullanýlan 1860 tarihli Türk Konaðý'nýn
bahçesindeki çeþme ile Balçýk'taki Akpýnar çeþmesi muhtemelen ayný usta
tarafýndan yapýldýðý için büyük benzerlikler göstermektedir.
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