
Belgrad 1739'da Avusturyalılar'dan ge
ri alındıktan sonra 1741 'de Hüseyin Ket
hüda tarafından cami tamir ve ihya edil
miş ve buraya Hüseyin Kahya (Husein 
cehajina) veya Kahya Bey (Cehaja-begova) 
Camii denilmiştir. Ancak >-..'VIII. yüzyılda
ki bu tamirden sonra muvakkithane ola
rak da kullanılan caminin, minaresine 
belirli saatlerde bayrak çekildiğinden. 

halk arasında Bayraklı Cami adı yerleş
miştir. Nitekim 1789 yılında çizilen bir 
planda caminin yanındaki sokak bu adla 
işaretlenmiştir. Belgrad ' ın üçüncü işga
linden ( 1789- ı 79 ı ı sonra bütün camiler 
gibi Bayraklı Cami de herhalde harabe 
haline gelmiş bir durumda olmalıdır. Bu 
işgal sırasında Belgrad camilerinde ce
reyan eden korkunç sahnelerin burada 
da geçtiğine ihtimal verilir. Belgrad 'ın 
kesin olarak elden çıkması tarihi olan 
19 Eylül 1867'ye kadar müslüman ce
maat tarafından bakımı sürdürülen ve 
kullanılan Bayraklı Cami, Knez Mihail 
Obrenoviç'in 18 Mayıs 1868 tarihli ira
desiyle. hadernesine Sırp Devleti tara
fından maaş verilmek suretiyle resmen 
İslam cemaatine tahsis edilmiştir. Bun
dan sonra bir ara kapatılan cami 1311 '
de ( 1893-94) Sultan ll. Abdülhamid 'in 
baskısı ile bir tamir daha görmüştür. 

Bunu belirten Tevfik adlı bir şairin yazdı
ğı ve el yazması levha halinde olan uzun 
bir tarih manzumesinde Padişah ll. Ab
dülhamid'e ve Sırp Kralı Aleksandr Ob
renoviç ile belediyeye teşekkür edilmek
tedir. Okiç'in ifadesine göre veliaht Yusuf 
izzeddin Efendi ı. Dünya Savaşı yıllarında 
Almanya'ya giderken uğradığı Belgrad'da 
Bayraklı Cami 'ye güzel bir halı hediye 
etmiştir. ll. Dünya Savaşı sırasında cami 
top merrnileri isabetiyle zarar görmüş , 

194S'ten sonra bir ara, içine namaz kı
lar vaziyette bal mumu mankenler ko
nularak acayip bir müze yapılması da 
düşünülmüştür. 1953-1963 yılları ara
sında yapılan bir tamirin birçok bakım
dan hatalı olduğu görülmektedir. Vak
tiyle 2SO'ye yakın camisi olan Belgrad ' ın 

ayakta kalabilen bu son camisi bugün 
hala esas görevini sürdürmektedir. 

Bayraklı Cami tamamen kesme taş
tan inşa edilmiş olup basit bir mimariye 
sahiptir. Her bir kenan dıştan 12,80 m. 
olan bir kare biçimindedir. Üzeri 10,20 m. 
çapında bir kubbe ile örtülüdür. Rumeli 
camilerinde biraz yüksek olan sekizgen 
biçimli kasnak son tamirde mimari üs
IQbuna çok aykırı düşecek biçimde aşırı 
yükseltilmiştiL Caminin son cemaat ye
ri tamamen kaldırılmış , bütün pencere
lere Türk mimarisinde benzeri olmayan 
şebekeler takılmış, alt sıra pencereler 
dikdörtgen olması gerekirken sivr i ke
merli yapılmış ve esas cümle kapısına 
çok ters düşen yuvarlak kemerli bir ka
pı açılmıştır. Yeni inşa edilen şadırvan 
ise hem çirkin hem de kullanışsızdır. Ca
mi 1930'dan sonra ibadetler dışında rel
sülulemalık tevcihi gibi önemli dini top
lantıların yapıldığı bir merkez olma özel
liğini de kazanmıştır. 
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BAYRAKTAR 

Osmanlı askeri teşkilatında 
bir bölük veya birliğin 

L bayrağını taşımakla görevli kimse. _j 

"Bayrak tutan, taşıyan " anlamına ge
len bayraktar (bayrakdar). Türkçe bayrak 
kelimesiyle Farsça dardan (sahip olan) 
oluşmuştur; çok defa alemdar* ve ba-
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zan da sancaktar* kelimeleriyle aynı 
anlamda kullanılmıştır. 

Osmanlılar'da gerek merkez kuwet
lerini oluşturan kapıkulu ocaklarından 

her bölük ve ortanın . gerekse taşra kuv
vetlerinden her birliğin çeşitli renk ve 
şekillerde bayrakları, buna bağlı olarak 
bazan bayrakçı da denilen bayraktarları 
vardı. Yeniçeri ağasının maiyetini teşkil 
eden ağa gedikiiierinden bir görevli, oca
ğın en büyük bayrağı olan imam-ı Azam 
bayrağını (bk. BAYRAK) taşır ve kendisi
ne başbayraktar denirdi. Padişahın özel 
bayraktan olan emTr-i alem (mTrialem) 
özengi ağalarından olup sarayın yüksek 
rütbeli görevlilerindendi. 

Bayraktar kıyafet olarak ince entari 
üstüne kırmızı cübbe ile kırmızı salvar 
giyerdi. Başına mavi bir külah takar, bu 
külahın alt kısmına beya{: sarık sarar, 
ayağına ise çizme giyerdi. 

Osmanlı idaresindeki Arnavutluk'ta ba
zı kabile başkanlarına da bayraktar de
nirdi. Bunların mahalli idarede önemli 
imtiyazları vardı. 
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Iii ABDÜLKADiR ÖZCAN 

BAYRAKTAR CAMii 

Kıbrıs'ta, adanın fethi sırasında 
surlara ilk bayrağı diken 

L alemdarın hatırasına yaptırılan cami. _j 

İnşa tarihi kesin olarak bilinmeyen 
Bayraktar Camii 'ne Şehid Alemdar Ca
mii de denildiğine göre. Kıbrıs'ın fethi 
sırasında (9 Eylül ı 5701 Lefkoşe Kalesi' n-
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