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Jeglartsi’deki Derviþ Bey Mescidi kalýntýlarý (saðda) ve onarým projesi.

Mimar Mehmet Emin Yýlmaz, Derviþ Bey Mescidi'nin yapým tarihi olan 1299
yýlýndan sonra çeþitli onarýmlarla günümüze kadar geldiðini, ancak yakýn
dönemde kullanýlmayýp terkedildiðinden dolayý harap durumda olduðunu
söyledi. Tarihi yapýlarýn yaþamýný sürdürüp gelecek nesillere aktarýlmasý için
kullanýlmasý gerektiðini vurgulayan Yýlmaz, ‘‘Derviþ Bey Mescidi, tarihi
öneminden dolayý acilen restore edilerek kullanýlma açýlmalý. Tarihi
yapýlarýn onarýmýnda esas olan öncelik ‘aslýna sadýk kalmak’týr.” dedi.

Balkanlarýn en eski mescidi
Sarý Saltuk zamanýnda kuruldu
Mehmet Emin
Yýlmaz Sýrbistan
Niþ'te Kaleiçi Camii
önünde

Geçen sayýdan devam
Yüksek Mimar Mehmet Emin
Yýlmaz ile röpörtaj | Beynur Süleyman

Mimari açýdan incelendiðinde Osmanlý
yapýlarýn ne gibi özelliklere sahip. Yapýlýrken herhangi bir unsura dikkat
edilmiþ midir?
Ýncelediðimiz camiler ve çeþmeler, Türk
mimarisinin ana karakterini taþýmakla
birlikte, mahallî özellikler de ortaya koyarlar. Bu yapýlar, malzeme, teknik ve
süsleme bakýmýndan mütevazý tutulmuþ, yalýn ve özgün taþra eserleridir.
Bilindiði gibi, Anadolu'dan Balkanlar'a
doðru Türk nüfusla birlikte, inanç ve buna baðlý yapý kültürü de götürülmüþtür.
Bu durumun somut göstergesi olarak
Anadolu'da ve Balkanlar'da 14. yy'dan
20. yy'a kadar olan süreçte inþa edilmiþ
camilerin arasýnda, Dobriç'teki camilere
benzer biçimde pek çok yapýyla karþýlaþmak mümkündür. Osmanlý kentlerinin
fiziki yapýsýnda çeþmeler de önemli bir
yere sahiptir. Mahalle dokusunun oluþumunda ve geliþiminde çeþmeler belirleyici unsurlardan biridir. Þehrin en elveriþli
yerlerinde inþa edilen ve halkýn su ihtiyacýný karþýlayan çeþmelerde, hem yararlý
olma niteliði göz önünde tutulmuþ, hem
de estetik deðerler sergilenmiþtir. Hacýoðlu Pazarcýðý'nda Osmanlý döneminden
günümüze ulaþan 6 çeþme bulunmaktadýr. Bununla birlikte, bölgede daha fazla
çeþmenin olmasý gerektiði bilinmektedir.
Evliyâ Çelebi, 1652 yýlýnda Hacýoðlu Pazarcýðý'nýn merkezinde 9 çeþme bulunduðunu bildirmektedir. Bu çeþmelerin bir
çoðu günümüze ulaþamamýþtýr.
Tez çalýþmasý kapsamýnda incelenen
çeþmelerin tümü tek cephelidir. Mevcut
çeþmeler arasýnda; hazneli meydan çeþmesi ve kýr çeþmesi niteliðindeki çeþmeler yer almaktadýr. Tekke Çeþmesi hâricindeki diðer çeþmeler halen kullanýlmaktadýr.
Jeglartsi köyündeki cami kalýntýlarýna
nasýl ulaþýldý? Burasýnýn çok eski bir
cami olduðunu ne kanýtlýyor? Ayrýca
bulunan kitabede neler yazýldýðý çözülebildi mi? Bu caminin ilk haline iliþkin bilgi verir misiniz?

Vakýflar Genel Müdürlüðü'nün arþiv kayýtlarýnda Umur Fakih (Jeglartsi) Köyü'nde bir cami olduðu kayýtlýdýr. Ama
caminin günümüzde hangi durumda olduðunu bilmiyorduk. Bu çalýþma için köye gittiðimizde, yerinden sökülmüþ olan
kitabenin köydeki Türkler tarafýndan ayrý
bir yerde muhafaza edildiðini öðrendik.
Kitabe, Yrd.Doç.Dr Mehmet Z.
Ýbrahimgil hocamýz tarafýndan okunduktan sonra, bu caminin Türk tarihi açýsýndan ne kadar önemli olduðu anlaþýldý.
Az önce tez çalýþmasýyla ilgili bulgulardan bahsederken Fýndýklýlý Hacý Hasan Aða'dan bahsetmiþtim. Derviþ Bey
Mescidi'nin kitabede bahsedilen 1862
yýlýndaki onarýmýný da Fýndýklýlý Hacý
Hasan Aða yaptýrmýþtýr. Bu yüzden
Derviþ Bey Camisi, Hacý Hasan Aða Camii olarak da bilinir. Zaten caminin kalýntýlarýný incelendiðimizde Ýkizce (Benkovski) Köyü'ndeki Hacý Hasan Aða
Camii gibi ahþap direkli bir son cemaat
yeri olduðu anlaþýlmaktadýr.
Hacý Hasan Aða'nýn yaptýrdýðý
1862'deki son onarým ile Derviþ Bey
Mescidi'nin, tek mekânlý, kadýnlar
mahfili bulunan, ahþap tavanlý, ahþap
direkli son cemaat yeri bulunan tipik
bir mahalle–köy mescidi biçimini aldýðý
düþünülmektedir.
Derviþ Bey Mescidi'nin 1299'da yapýldýðýný söylediniz, Osmanlýlar'ýn Balkan-

lar'a geliþi bu tarihten daha sonra olduðuna göre bu durumu nasýl açýklýyorsunuz, tarihlerde bir çeliþki yok mu?
Tarihi bilgileri incelersek, Balkanlar'a
gelen ilk müslüman topluluðun Osmanlýlar olmadýðýný görüyoruz. Dobruca'ya ilk olarak gelen Müslüman topluluk, X. Ve XI. yy.larda Ýsmaîlî mezhebine mensup Baþkýrt Türkleri'dir. Bunlar,
azýnlýk olduklarý için varlýklarýný koruyamayýp asimile olmuþlardýr. Daha
sonra Bizans imparatoru VIII. Mihail
döneminde, 662/1263–64 yýllarýnda
Anadolu Selçuklularý'nýn þehzadesi Ýzzettin Keykavus'un tabiyetindeki Çepni
boyuna mensup Türkmenler (on veya
on iki bin kiþi), Sarý Saltuk'un önderliðinde, kuzeyden gelecek Moðol akýnlarýna karþý tampon bölge olarak Dobruca'ya iskan edilmiþtir. Bu Türkmenler'in Dobruca'da Sarý Saltuk'un vefatýna kadar kaldýklarý, onun vefatýndan
sonra ise Balkanlar'da meydana gelen
siyasi geliþmeler sonucu, bir kýsmýnýn
Anadolu'ya geri döndüðünü, bir kýsmýnýn da Dobruca'da kaldýðýný biliyoruz.
Dobruca'da kalanlar çok geçmeden Hýristiyanlýðý kabul etmiþlerdir ki bunlara
Ahiryân (sona kalanlar) deniliyordu.
Bugünkü Gagavuzlar (Keykâvus'un
Adamlarý)'ýn temel kökeni olmasa bile
köklerinden birisi bu Türkmenlerdir.
Derviþ Bey Mescidi'nin de Osmanlý-

lar'dan önce bölgeye gelen Sarý Saltuk'un
tabiyetindeki bu Türkmenler'in döneminden kaldýðýný düþünmekteyiz. Derviþ
Bey Mescidi'nin yapým tarihi olan
1299–1300 yýllarýnda Anadolu'da beylikler dönemi yaþanmaktaydý. Bu dönemde
Anadolu'da da tek mekânlý, basit mescit
örnekleri sýkça görülmekteydi. Karamanoðullarý'ndan kalma Ermenek Akça Mescit (yapým tar. H700/1300), Candaroðullarý'ndan kalma Kastamonu Kemah Köyü'nde Halil Bey Camii (765/1363), Taþköprü'de Beyköyü Camii ve Osmanoðullarý'ndan Samsa Çavuþ Camii plân tipi ve
yapým teknikleri açýsýndan benzerdir.
Derviþ Bey Mescidi tespit edilene kadar Trakya ve Balkanlar'daki bilinen en
eski camiler Tekirdað Bolayýr'daki Süleyman Paþa Camii ile Hasköy'deki (Haskovo) 797/1395 tarihli Eski Cami'dir. Derviþ
Bey Mescidi'nin bilinmesiyle birlikte Balkanlar'daki en eski Türk–Ýslam yapýsýnýn
tarihi yaklaþýk yüz yýl geriye gitmiþtir.
Derviþ Bey Mescidi'nin onarýmý için bir
projeniz var mý? Nedir?
Derviþ Bey Mescidi, yapým tarihi olan
1299 yýlýndan sonra çeþitli onarýmlarla
günümüze kadar gelmiþtir. Yakýn dönemde kullanýlmayýp terkedildiðinden
dolayý, günümüzde harap durumdadýr.
Tarihi yapýlarýn yaþamýný sürdürüp gelecek nesillere aktarýlmasý için kullanýlmasý gerekir. Derviþ Bey Mescidi'nin
de, tarihi öneminden dolayýsýyla acilen
restore edilerek kullanýlmasý gereklidir.
Tarihi yapýlarýn onarýmýnda esas olan
öncelik "aslýna sadýk kalmak"týr. Bu
yüzden, Derviþ Bey Mescidi'nin onarýmý aþamasýnda, tezimde sunduðum
Restitüsyon Projesi'ne göre onarýlmasý
kanaatimce uygun olacaktýr. Çünkü, bu
proje hazýrlanýrken, yapýnýn kendisinde
var olan izler, kalýntýlar, ayný dönemde
yapýlmýþ diðer yapýlar gibi kaynak olabilecek her bilgi araþtýrýlarak bilimsel olarak hazýrlanmýþtýr.
Hazýrladýðým tez çalýþmasýnda tez
danýþmaným Prof. Dr. Can M. Hersek'e,
Bulgaristan'daki envanter çalýþmasý ekip Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Mehmet Z.
Ýbrahimgil'e, Türk Tarih Kurumu Baþkaný Prof. Dr. Yusuf Halaçoðlu'na ve
Dobriç Bölge Müftüsü Bilal Darcan'a teþekkür ederim. Son

