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

90’lý yýllarýn baþlarýnda yangýn sonrasý harap olan
Derviþ Bey mescidi yýkýlýþýn izlerini taþýyor.

Yýllar boyunca mescidin kitabesini saklayarak muhafaza eden 76 yaþýndaki eski imam Abidin Beytullah.

Balkanlardaki Ýslam yapýsýnýn
tarihi 100 yýl geriye gitti
Beynur Süleyman

Dobriç

Türk Tarih Kurumu’nun yürüttüðü
“Yurtdýþýndaki Tarihî Türk Eserleri'nin Tespiti Projesi’ çerçevesince Bulgaristan’da ortaya çýkarýlan Derviþ Bey
Camii’nin Balkanlar'da en eski islam eseri olarak tespit etmiþti.
Þimdiye kadar bilinen en eski eser
1395 yýlýnda inþa edilen Haskovo Camii idi. Yeni bulgularla Balkanlardaki
Ýslam varlýðýnýn bilinen tarihçesi yaklaþýk 100 yýl daha geriye gitmiþ oldu.
Mescidin mevcut durumu çizimlerle
belgelendi ve caminin ilk halinin nasýl
olduðuna iliþkin projeler hazýrlandý.
Türk Tarih Kurumu’nun yürüttüðü
projenin Bulgaristan kýsmýnda yer alan
Yrd.Doç. Dr. Mehmet Ýbrahimgil,
Mehmet Emin Yýlmaz (Mimar), Neval
Konuk ve Bulgaristan Bilimler Akademisi’nden Prof. Dr. Lyubomir Mikov'dan oluþan ekibin tespit ettiði cami þu anda harap durumda bulunuyor.
Minaresi bulunmayan Derviþ Bey Camii, tek mekânlý, dikdörtgen planlý,
taþ duvarlardan dört sýra hatla
yapýlmýþ. 1299’da yapýlan ve 1716
ve 1862 tarihlerinde de tamir gören cami, yapým tarihinden dolayý
büyük önem taþýmaktadýr.
Mescidle ilgili gazetemize konuþan 76 yaþýndaki Abidin Beytullah, ibadethanenin 90’lý yýllarýn baþlarýnda yakýldýðýný ve o zamana kadar içinde ibadet yapýlabildiðini söyledi. Yakýlmadan önce mescidin çatýsýný yenilediklerini ve sývadýklarýný belirten eski köy imamý ‘Oysa tamir çok
engin olmuþtu’ diyerek olay karþýsýnda
üzüntüsünü dile getiriyor. Beytullah,
harabe haline gelen islami yapýnýn kitabesini saklayarak günümüze kadar
ulaþmasýna neden olmuþ.
Yerli halk mescidin yapýlýþ tarihini
gösteren bu kitabeye sahip çýkarak
birkaç kez yer deðiþtimesine raðmen
hala sarýmsý rengi ve Osmanlýca yazýsýyla korunuyor. Köylü þu anda namazlarýný bir evden camiye çevrilen
yerde kýlýyor. Köyün aþaðý kýsmýnda ise yine üzerinde kitabe bulunan bir
çeþme bulunuyor. Çeþmenin bakýmlý
olduðu göze çarpýyor.

Yerli halk camiyi
yaptýran ve tamir
ettirenlerin bazýlarýnýn
mezarý mabedin yanýnda
olduðunu tahmin ediyor.

Yurtdýþýndaki Tarihî Türk
Eserlerinin Tespiti Projesi

Kitabenin türkçe anlamý þöyledir:
"Ýlk önce, camiyi iyilik ve güzellik
sahibi Derviþ Bey yaptýrdý (sene
Hicri 698/Miladi 1299), sonra iyilik
ve güzellik sahibi Ýbrahim Aða tamir ettirdi (sene H 1128/M 1716),
üçüncü olarak iyilik ve güzellik
sahibi köy halký tamir ettirdi (sene
H 1278/M 1862)".

1998 Malî Yýlý Bütçesi Yatýrým Programý'nda yer alan proje çalýþmalarý için,
Proje Yürütme Kurulu, öncelikle çalýþma
yapýlacak bölgeleri, Balkanlar, Ortadoðu
ve Afrika, Macaristan ve Avusturya, Kýrým Yarýmadasý baþta olmak üzere, Karadeniz'in kuzey sahilleri olarak belirlemiþ,
ekipler oluþturulmuþ ve 1999 yýlýnda çalýþmalara baþlanýlmýþ. Bu çerçevede
Yrd.Doç. Dr. Mehmet Z. Ýbrahimgil ve
ekibi, Balkanlardaki Türk eserlerinin tespiti çalýþmalarýna, 2000 yýlýnda, aciliyeti
nedeniyle Bulgaristan'da baþladý. Çalýþmalar, Sofya, Plovdiv ve Þumen olmak üzere üç ana merkezden yürütülmüþ. Sofya merkezli olarak , Vidin, Montana, Berkovica, Vratsa, Mezdra, Byala Slatina,
Pernik, Köstendil, Samakov, Dupnica,
Kostenec, Dolna Banya, Blagoevgrad, Ýhtiman ve Novi Han; Plovdiv merkezli

olarak, Pazarcýk, Asenovgrad, Kýrcali,
Momçilgrad, Haskovo, Yambol, Kazanlýk
ve Stara Zagora; Þumen merkezli olarak
da Razgrad, Ýsperih, Týrgoviþte, Omurtag,
Balçýk, Dobriç, Varna, Burgas ve Aytos
þehirlerine baðlý kasaba ve köylerde 200'e
yakýn yapý tespit edilmiþ.
2000 yýlýnda çalýþmalarýn % 85'ini tamamlayan ekip, 2001 yýlýnda Bulgaristan'daki tüm tarihi eserler hakkýndaki
araþtýrmalarý tamamlamaya çalýþmýþ, ancak
bazý sebeplerden dolayý bu çalýþmalar 2004
yýlýnda tamamlanabilmiþ. Araþtýrmalar sonucu Bulgaristan envanteri tamamlanmýþ
ve toplam 500'e yakýn tarihi eser tespit
edilmiþ. Bu eserlerin yüzde 90'ý ilk defa bilimsel yayýnlarda yerini alacak.
Gelecek sayýda Mimar Mehmed Yýlmaz ile
Dobriç bölgesindeki tarihi eserler hakkýnda röportaj.
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Dobriç’e baðlý Jeglartsi köyündeki eski Osmanlý
çeþmesi kitabesiyle birlikte hala ihtiþamýný koruyor.

