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Makedonya'nın Manastır şehrinde 
XV-XVI. yüzyıllarda 

yapıldığı tahmin edilen cami. 
_j 

Caminin hangi tarihte yapıldığı bilin
ınediği gibi banisi Hamza Bey'in kimliği 
de aydınlatılamamıştır. Manastır'daki ca
milere dair bir makale yayımiayan Kroum 
Tomovski bu eseri XVIII. yüzyıla ait olarak 
göstermekte, Ekrem Hakkı Ayverdi ise 
bu görüşe karşı çıkmaktadır. Gerçekten 
Hamza Bey Camii'nin mimarisi ve duvar 
tekniği Osmanlı dönemi Türk sanatının 
klasik çağına işaret etmektedir. Ayver
di'nin buradaki incelemeleri sırasında ol
dukça harap durumda gördüğü cami ka
palı idi ve pencereleri taşlarla örülmüş
tü. Şehir henüz Osmanlı hakimiyetinde 
iken Manastır Vilayetinin Tarihçesi ad
lı bir monografi neşreden Mehmed Tev
fik Bey'in eserinde adları geçen camiler 
arasında Hamza Bey Camii'ne rastlan
maz. Ayverdi'nin görüp fotoğrafını ve pla
nını yayımladığı cami herhalde başka bir 
adla tanınmaktadır. 

Hamza Bey Camii 'nin etrafını moloz 
taşlardan örülmüş bir avlu duvarı çevirir. 
Yarım yuvarlak kemerli kapısının biçimin
den ve üstündeki 1273 ( 1856-57) tarihli 
kitabeden anlaşıldığına göre bu duvar ve 
girişi XIX. yüzyıl ortalarında şimdiki şek
Iiyle yapılmıştır. Caminin esas son cema
at yeri bilinmeyen bir tarihte yıkıldığın
dan yerine basit bir giriş mekanı uydu
rulmuştur. 

Caminin ana binası taş ve tuğladan 
karma teknikte inşa edilmiştir. Dört sıra 
tuğladan oluşan hatılların aralarında mun
tazam yontulmuş tek sıra halinde taşlar 
vardır. Bu duvar tekniğinde dikkate de-

506 

ğer bir husus da taşların aralarında diki
ne konulmuş iki tuğlanın yer almasıdır. 

Böylece her taş dört tarafından tuğlalar
la çerçevelenmiş gibidir. Bu tekniğe Ana
dolu'da ve Rumeli'de bilhassa XV. yüzyıl 

mimari eserlerinde çok sık rastlandığı 
göz önünde tutulursaHamza Bey Camii'
nin yapım tarihinin XVIII. yüzyıla kadar 
getirilemeyeceği anlaşılır. 

Dikdörtgen planlı caminin mihrabı. kit
leden taşan dikdörtgen biçimde bir çı
kıntının içine yerleştirilmiştir. Kurşun ör
tülü kubbe sekizgen şeklindeki sağır bir 
kasnağa oturur. Mihrap çıkıntısında üst
te bir çifte pencere olmasına karşılık yan 
cephelerde alt seviyede çıkintıda bir. ha
rimde ikişer pencere açılmıştır. Başka ca
milerde rastlanmayan bir özellik de bu 
pencerelerin kemerlerinde kendini gös
terir. Burada normal olarak kullanılan siv
ri tahfif kemerlerinin yerine üç kademe 
halinde yukarı doğru sivrilen az derin niş
Ier yapılmıştır. Adeta mihrabı andıran 
bu kapı üstlükleri, Türk sanatında bazan 
hamamların içlerindeki ara geçitlerde gö
rülmekle beraber cami mimarisi için ya
bancıdır. 

Hamza Bey Camii'nin on iki cepheli göv
deye sahip kesme taştan bir minaresi 
vardır. Orüinal görünümü bozulmadan 
günümüze kadar gelebilen bu minare
nin şerefe çıkmaları mukarnaslarla sağ
lanmıştır. 

Makedonya Cumhuriyeti islam Birliği'
nin teşebbüsüyle 1995 yılında caminin 
restorasyon projeleri hazırlanarak tami
rine başlanmış. ancak iki yıl süren çalış
maların tamamlanmasından sonra im
kansızlıklar sebebiyle restarasyana ara 
verilmiştir. Cami halen ibadete açık de
ğildir. 
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Rodos adasında 
inşa tarihi bilinmeyen 

bir cami. 
_j 

Adanın merkezi olan Rodos şehrinde 
kalenin içinde bulunmaktadır. Üstünde 
kitabesi olmadığından yapım tarihi ve ku
rucusuna dair bilgi edinilememiştir. Her 

ne kadar Zeki Çelikkol, inşasının pek eski 
olmadığı şeklinde bir rivayetten söz eder
se de mimarisi bunu doğrulamaz. Ham
za Bey Camii XVI-XVII. yüzyılların mimari 
ve teknik özelliklerine sahip görünmek
tedir. 

Hamza Bey Camii klasik kare planlı ha
rime sahip küçük bir yapıdır. Son cemaat 
yeri üstü saç kaplı. öne meyilli basit bir 
sundurmadan ibarettir. Ancak bu kısmın 
minare tarafındaki yan cephesinin mun
tazam kesme taştan bir duvar halinde ol
ması, evvelce mimari karakteri olan bir 
son cemaat yerine sahip bulunduğuna 
işaret eder. Fakat Rodos'ta italyan haki
miyeti yıllarında da ince direkiere daya
nan saç kaplı özensiz sundurmanın varlı
ğı H. Balducci'nin kitabındaki rölöveden 
anlaşılmaktadır. Harimin kare kitlesiyle 
kubbenin üzeri alaturka kiremitlerle kap
lı dır. Yan cephelerde altta ikişer, üstte 
tek olmak üzere üçer pencere, giriş cep
hesinde iki. kıble cephesinde ise üstte 
tek pencere içeriyi aydınlatır. Ku b be yak
laşık 7 m. çapında olup sekizgen biçimli 
sağır bir kasnağa oturur. Kubbenin bas
kısı beden duvarları içindeki dört sivri ke
mer tarafından taşınmıştır. Balducci, çiz
diği kesitte belirtmemekle beraber ha
rimde kare mekandan kubbeye geçişi 
sağlayan kemerierin altta üçgenler, üst
te arı petekieri ve istalaktitlerle süslen
miş olduğunu yazmıştır. Caminin ahşap 
bir minberiyle mukarnaslı bir mihrabı 
vardır. 

Girişi dıştan olan minarenin gövde ve 
şerefesi geç bir döneme işaret etmekte-
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Hamza Bey 
camii'nin 
plan 

ve kesiti 

dir. Fakat çokgen biçimli kürsü kısmın
dan gövde yuvarlağına geçişi sağlayan 
pa b uçta bulunan yayvan bakiavaların ge
nellikle XVI. yüzyılın ilk yarısına kadar ya
pıldığı bilindiğine göre bunlar caminin 
de tarihlenmesine yardımcı olur. 

Artık cemaati olmayan Hamza Bey Ca
mii gurbetteki pek çok Türk eseri gibi 
kaderine terkedilmiş bir halde bulun
maktadır. 
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HAMZA BEY CAMii 

Yunanistan'ın 

Sela nik şehrinde 
XV. yüzyılda yapılmış cami. 

_j 

Ewelce adı Hamidiye bulvan olan ve 
şehri doğudan batıya boydan boya geçen 
Egnatia caddesinin kenarında eski çarşı 
bölgesinin içinde inşa edilmiştir. Cami, 
içindeki üç satırlık Arapça kitabeden öğ

renildiğine göre Hamza Bey'in kızı Hafsa 
(Haflze) Hatun tarafından 872 (1467-68) 
yılında yaptırılmıştır. Ancak Hamza Bey'in 
kimliği hususunda karanlık noktalar bu
lunmaktadır. Hamza Bey hakkında küçük 
bir monografı yazan Ali Ziya Topaç, onun 
ll. Murad ve Fatih Sultan Mehmed dö
nemlerinde önemli hizmetleri olan ve Ef
lak Beyi Vlad Tepeş'e elçi olarak gönde
rildiğinde kazığa vurularak şehid edilen 
Hamza Paşa ile ayn ı kişi olduğunu ileri 
sürer. Ekrem Hakkı Ayverdi ise XV. yüz
yılda sayıları fazla olan Hamza bey veya 

paşalardan herhangi birini tercih etme
miştir. Halk arasında Kazıktı Voyvoda ola
rak bilinen Vlad Tepeş Hamza Paşa'yı 866'
da ( 1462) şehid ettiğine göre kızı tarafın

dan 872'de (1467-68) onun hatırasına bir 
cami yaptırılmış olması mümkündür. 

Hamza Bey Camii Selanik şehrinin en 
kalabalık semtinin ortasında bulunuyordu. 
Bir Yunanlı araştırmacı, Hafsa Hatun'un 
yaptırdığı caminin küçük bir mescid ol
duğunu ileri sürer. Menazırü'l-avalim 
adlı eserinde Trabzonlu Aşık Mehmed, 
Hamza Bey Camii hakkında bilgi vermek
te ve camiyi vakfedenin Hafsa Hatun ol
duğunu , Taşköprizade Kemaleddin Meh
med Efendi'nin Selanik ka d ısı olduğu 1 001 
( 1592-93) yılında , kendisine bu şehrin va
kıflarını kontrol ve tescil görevini verdiği 
sırada vakfıyesini incelediğinde caminin 
Hamza Bey'in kızı Hafsa Hatun tarafın
dan yaptırılmış olduğunu tesbit ettiğini 
yazmaktadır. Cami halk arasında Hafsa 
binti Hamza Bey ad ıyla anılırken sonrala
rı kurucusunun babasının ad ıyla anılır ol
muştur. Aşık Mehmed ayrıca, bu ibadet 
yerinin sadece bir mescid olarak tasarlan
dığını ve ufak ölçülerde kubbeli olarak ya
pıldığını , fakat şehrin gelişerek büyüme
si üzerine burada cuma namazı kılınma
sı gerekince üç tarafından genişletilerek 
bir de avlu eklendiğini bildirir (bk. Me
nazırü 'l-avalim, vr. 302b-303•; Babinger. 
Aufsalze und Abhandlungen, II, 48). 

Caminin bu tesbitten yaklaşık yirmi 
beş yıl sonra son derece harap bir duru
ma düştüğü anlaşılmaktadır. Bunun se-
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, Selanik'te Hamza Bey Camii'nin planı 

bebinin zelzelemi yoksa yangın mı olduğu 
bilinmemektedir. Camide bulunan 1 028 
(1619) tarihli iki beyitlikArapça bir kita
be binanın bir kapıcıbaşı tarafından ihya 
ettirildiğini haber verir. Vaktiyle Berlin'
de Staatsbibliothek yazmaları arasında 
bulunan (Hamilton. nr. 344), şair ve vak'a
nüvis Mehmed Nergis! Efendi (ö. 1635) 

tarafından yazılan Hamza Bey Camii'ne 
ait vakfiye sureti Franz Babinger tarafın
dan metni ve Almanca tercümesiyle bir
likte yayımlanmıştır (bk. bibl.). 21 Reb1-
ülewel 1 029 (25 Şubat 1620) tarihli bu 
belge, Seyyid Gazi oğlu kapıcı Mehmed 
Bey'in Selanik'te Hamza Bey'in bütünüy
le harap olan, üstü ve duvarları yıkık halde 
bulunduğundan ibadet edilemez durum-
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