HUDAVENDiGAR CAMii
İMARET CAMii). İstanbul'da ise benzeri
bir motifle süslenmiş tek minare Hacıha
sanzade Camii'ndedir. Minarenin şerefe
çıkmaları. erken dönemde çok kullanılan
biçimde geniş yuvalı mukarnaslar halinde idi. Geç bir dönemde şerefe korkuluğu
demir parmaklığa dönüştürülmüş. daha
yakın bir tarihte de kapalı bir korkuluk yapılırken mukarnasların biçimleri bozulmuştur. Petek kısmı ile sivri külahı XIX.
yüzyılda yenilenmiştir.

Filibe Hudavendigar camii'nin içinden bir görünüş ·

olmayan minber mermer taklidi bayanmıştır. Duvarları, kubbe ve kemerleri kaplayan XIX. yüzyıla ait kalabalık kalem işi
nakışlar Rumeli'de hakim olan, duvar yüzeylerini ağır nakışlarla doldurma merakından kaynaklanmış olup pek zevkli bir
sanat ürünü sayılmaz. Kemerlerdeki m ermertaklidi boyama ise daha da çirkindir.
Mihrap binanın ilk yapıldığı dönemin üsIGbunu aksettirmez. Esasen her tarafı
boyanmış ve yarım kubbesi istiridye kabuğu gibi dilim li bir motifle doldurulmuş.
nişin içi de iki yana açılmış perde ve ortada çiçek vazosu motifleriyle süslenmiştir.
Yan taraftaki girişle bağlantılı mahfi! ise
barak üslübunda olan bir eklemedir. Burada ·da aynı kalem işi süslemeler görülür. Sol duvara yapıştırılmış bir mermer
levha üzerinde güneş saati bulunmaktadır.

Caminin, ilk yapıldığından günümüze
kadar hemen hemen hiç değişikliğe uğ
ramadan gelen bir unsuru olan minaresi
sol köşededir; gövdesine duvar kalınlığı
içine açılan dar bir dehlizden ulaşılır. Taş
tan işlenen pabuç kısmından bakiavalarla yuvarlak gövdeye geçilmi ş olup burası
ewelce İshak Paşa'nın Selanik'teki camisindeki gibi sırlı tuğlalarla bir örgü motifine göre tezyin edilmiştir (bk. ALACA

Hudavendigar Camii, erken Osmanlı
dönemi Türk mimarisinin Balkanlar'daki
en büyük ve en değerli eserlerinden biri
olmasına rağmen orada yayımlanan turist rehberlerinde adı bile geçmiyordu
(mesela bk. ). Petkov, Bulgarien, Sofia
ı 932) . Fakat Batı'da basılmış daha yeni
benzeri bir kitapta sanat değeri vurgulanarakyer almıştır (bk. bibl.). Çok kubbeli
ulucamiler tipinin kendi içindeki çeşitle
melerinden birini temsil etmesi bakımın
dan Osmanlı dönemi Türk mimarisinde
özel bir yere sahip olan Hudavendigar Camii, yine I. Murad tarafından yapımına
başlanan, fakat 1855 depreminde esas
biçimini kaybeden Bursa'daki Şehadet
Camii ile Edirne'deki Eskicami arasında
yer alır. 1928'de Bulgaristan'da meydana gelen ve bir depremde duvarları çatIayarak öylece günümüze ulaşan ve halen
bazı vakitlerde ibadete açık olan cami, Filibe Müftülüğü'nün 1998 Haziranında açtığı bir kampanya ile onarıma alınmıştır.
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I. Murad Hudavendigar tarafından
Marmara bölgesinin
değişik yerlerinde yaptırılan
camiierin ortak adı.
_j

yüzyılın ikinci yarısında henüz sı
fazla genişlemiş olmayan Osmanlı
Beyliği'nin Marmara bölgesindeki çeşitli
yerleşim yerlerinde I. Murad tarafından
inşa ve vakfedilen bazı küçük camiler bu
isimle anılmaktadır. Mimarileri bakımın 
dan fazla önem taşımayan veya sonraları
çok değişikliğe uğradıklarından gerçek
sanat hüviyetleri belirsiz olan bu yapılar
dan Osmanlılar'ın ilk devirlerine ait eserler olmaları dolayısıyla kısaca bahsedilecektir.
Edirne. I. Murad Hudavendigar adına
Bizans kilisesinden çevrilen bir ibadet yerinden çeşitli kaynaklar bahsetmektedir.
Abdurrahman Hibri, Enisü'l-müsamirin
adlı eserinde kale içinde Halebi adıyla tanınan binanın bu yapı olduğunu söyler:
"Dahil-i hisarda Halebi demekle maruf
olan cami-i şeriftir ki kilise tarzında dört
kemer üzerinde bir kubbe vardır. Zahir
budur ki şehirde ibtida cuma namazı bu
cami-i şerifte kılınıp bundan kadim bir
ma bed olmaya; Halebi namma şöhretine
sebep, zaman-ı sabıkta medresesine Halebi demekle maruf bir kirnesne müderris olmasıdır". Örfi Mahmud Ağa da Edirne Tarihi'nde bu caminin 1164 Ramazanında (Ağustos 1751) vuku bulan bir zelzelede harap olduğunu ve etrafı hıristiyan
evleriyle çevrilmiş olduğundan cemaatsiz
ve metrGk kaldığını bildirir (bk. Ayverdi,
s. 293-294). Bir süre Ayasofya adıyla da
anılan bu caminin harabeleri XIX. yüzyı
lın içlerine kadar gelmiş, hatta bu durumda planı çizilmiş ve bir fotoğrafı çekilmiş,
1902'de bütün izleri ortadan silinmiştir
(bk. AYASOFYA CAMii [Edime]).

XIV.

nırları

İpsala. Kasabada Hudavendigar Camii
adıyla anılan

bir mabed bulunduğunu Ekrem Hakkı Ayverdi, Vakıflar Kuyud-ı Kadime Arşivi'ndeki Mukdtaa Defteri'nden
tesbit etmiştir (Osmanlı Mi'marfsi I, s.
307- 308). Bundan. çarşı içinde olan yapı
nın dört orta direk üstüne ahşap çatılı büyük bir bina olduğu anlaşılmaktadır. Ayverdi bazı bilgileri camiyi görenlerden
derlediğine göre yapı XX. yüzyılın başla
rında ayakta olmalıdır. Caminin yerinde
şimdi pazar kurulmaktad ır. Tayyip Gökbilgin, İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı'ndaki (Muallim M. Cevdet, nr. 91, s.
580-582) yazmalar arasında keşif raporu
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denilebilecek bir belge tesbit etmiş ve bunun ll. Murad'la ilgili olabileceğini ileri
sürmüştür. Bu görüşe karşı çıkan Ayverdi. belgedeki mimari bilgi ve ölçüleri değerlendirerek bunların ipsala'daki camiye ait olduğunu ortaya koymuştur. Cemaziyelahir 895 (Mayıs 1490) tarihli belgeye
göre harimi 30 x 30 arşın ( 22.75 x 22,75
m.) olup son cemaat yeriyle birlikte 30 x
30 m. ölçülerini bulan caminin beş altı ay
süren onarımına 48.000 akçeden fazla
bir meblağ harcanmıştır. Sekiz ahşap kaburgası bulunan kubbesi dört ahşap direğe oturuyordu. Bunlardan biri yenilenmiş . üçü onarılmıştır. Kürsü veya müezzin mahfili. camlı on iki penceresi , ahşap
kepenkleri , ağaç parmaklıkları. üç kapısı
yenilenmiş. ahşap mihrapla minber tamir edilmiş. 29 arşın (22 m.) boyundaki
minare yeni baştan yapılmıştır. İpsala'
daki Hudavendigar Camii'nin 1490'da yapılan bu tamirinden büyük ölçülerde ahşap yapılı bir mabed olduğu anlaşılmak
tadır. Ancak sonraları bu binanın nasıl bir
değişikliğe uğradığı ve arkasından da hiçbir iz kalmayacak şekilde neden yok olduğu bilinmemektedir.
Keles. Uludağ ' ın güney tarafında Bursa- Tavşanlı yolu üzerindeki bu küçük yerleşme yerinde bulunan Hudavendigar Camii yakın tarihlerde geçirdiği bir yangın
dan sonra yeniden yapılmıştır. Bir sanat
değeri olmayan günümüzdeki cami kareye yakın ölçülerde (ı 5,50 x 16,50 m.) üstü kiremit örtülü. ahşap çatılı ve tavanlıdır. Minaresi XIX. yüzyıl yapısı görünümündedir. Ewelce caminin yanında evkafından olan han da bütünüyle yıktırıl
mıştır. Hamarnı ise ibadet yerinin az ötesinde bulunmaktadır. Bu da çok ufak ölçülerde basit bir yapı olup kare şeklinde
ve daha önce kubbeli iken şimdi çatı ile
örtülü bir ılıklıkla buna açılan kubbeli iki
halvet hücresinden ibarettir.
Tuzla. Ayvacık'a bağlı 1\.ızla (eski adı Kı
zılca Tuzla) köyünde de Murad Hudavendigar adına vakıf eserler mevcuttur. Bun-

Tuzla
Hudavendlgar
camii'nin
planı
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di tarafından belirtilmektedir. Bölgede
son araştırmayı yapan Filiz Yenişehirlioğ
lu ise medresenin güneyde bir tepe üzerinde bulunup içinin toprakla dolu olduğunu ve üst örtüsünden tonaziarın görülebildiğini belirtir. Külliyenin hazlresinde,
medresenin müderrislerine ait olduğu
anlaşılan ve en eskisi XVIII. yüzyıla tarihlenen birkaç mezar taşı bulunmaktadır.

Tuzla Hudavendigar Camii -

Ayvacık

1 Çanakkale

ların camiyle medreseden ibaret küçük
bir külliye olduğu, Ekrem Hakkı Ayverdi
tarafından Vakıflar defteri kayıtlarından
ve yerinde yapılan araştırmalardan anlaşılmıştır. Kapısının üstündeki Arapça
dört satırlık kitabesinde caminin 767 yılı
nın Şaban ayında (Nisan 1366) ı. Murad'ın
emriyle Emir Hacı b. Süleyman tarafın
dan yaptırılmış olduğu bildirilir. Buna göre yapı. 1. Murad'ın Osmanlı Beyliği'nin
başına geçtiği ilk yıllarda yapılmış olup
Osmanlı dönemi Türk mimarisinin ilk
eserlerinden dir. Kare planlı olan cami dış
tan 12,22 x 13.90m. ölçülerindedir (içeride 11,90 x 11,95 m.). Bu oldukça büyük
harim mekanı . geçişi pandantiflerle sağ
lanmış üstü kiremit kaplı kasnaksız bir
kubbe ile örtülmüştür. Bu durum, Türk
mimarisinin oldukça erken bir dönemde bile kubbeye verdiği önemi gösterir.
Kubbe, köşelerde zeminden başlayan ve
duvar yüzeylerinde belirgin olan dört
büyük yuvarlak kemerle taşınmakta
dır. Ana mekanın önünde S m . kadar derinlikte üç bölümlü bir son cemaat yeri
vardır. Vaktiyle açıklıkları örülerek kapatılan son cemaat yeri 1968 yılındaki restorasyon da eski haline dönüştürülmüş,
harim duvarındaki kiriş izine dayanıla
rak üzeri ahşap tavanit bir çatı ile örtülmüştür. Sol taraftaki minarenin kare biçiminde kaidesi ve prizmatik üçgenlerden
oluşan gövdeye geçiş bölümü orijinaldir.
Kesme taştan silindirik gövdeli minare
1968 yılındaki restorasyonda ilave edilmiştir. Ayverdi tarafından yayımlanan bir
fotoğrafta ise eski minarenin tuğla gövdeli olduğu görülmektedir (Osmanlı Mi'marisi I, s. 357, rs. 592). Caminin batısında
bulunurken ortadan kalkmış olan medresenin bir dershane ile on kadar hücreden meydana geldiği ve üstünün ahşap
çatı ile örtülü olduğu Ekrem Hakkı Ayver-

Umurbey. Ekrem Hakkı Ayverdi, Çanakkale Vakıflar Müdürlüğü'ndeki Vakfiye ve
Berat Kayıt Defteri'nden (s. 31 ), son yıl
larda Umurbey olarak adlandırılan Çanakkale Lapseki yolu üzerindeki Surgaz'da
(Çatalburgaz veya Lapseki Burgazı) bir Gazi Hudavendigar Camii'nin bulunduğunu
tesbit etmiştir. Esasında 12,35 x 11,40
m . ölçülerinde ahşap direkli ve çatılı bir
yapı olan cami son yıllarda ilaveler yapıla
rak genişletilmiştir. Yapıda Bizans veya
belki de Roma dönemine ait sütunlar kullanıldığına göre yerinde veya yakınında
böyle eski bir kalıntının bulunduğu tahmin edilir. Ayverdi, minarenin kürsü kıs
mının orüinal olduğunu ve tuğla-taş karma teknikte yapıldığını yazar. Bu caminin mimarisini tam olarak anlayabilmek
için daha açık bilgilere ve eksiksiz bir planına ihtiyaç vardır. Caminin, önündeki çukurca bir yerde olan şadırvanı aynı zamanda on iki lülesinden su fışkıran bir
çeşmesi olup bulunduğu yere altı basamak merdivenle inilmektedir.
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HUDAVENDİGAA KÜLLİYESİ
Bursa'da
L Murad Hudavendigar tarafından
yaptınlan külliye.
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Şehrin dışında ovaya hakim Çekirge
semtinde inşa ettirilen külliye cami, medrese. zaviye ve türbeden ibarettir. Bulunduğu yerden dolayı bu esere bazı kaynaklarda Çekirge imareti ve etrafında şifalı

