
Alaca Camii'nin cümle kapıs ı 

mermer şadırvan çanağı bulunmakta
dır. Hazirede camiyi yaptıran Hasan Na
zır Ağa'nın 960 ( 1553) tarihini taşıyan 
basit ve dört köşe kabir taşlı mezarı ile 
oğlu İbrahim Bey'in dört sütun üzerin
de kubbeli, tarihsiz açık türbesi de yer 
almaktadır. 
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Seli'inik'te 
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XV. yüzyıla ait bir cami. 
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Minare gövdesi kırmızı renkte bakla
va dilimi şeklinde bir motifle süslenmiş 
olduğu için camiye bu ad verilmiştir. Ka
pısının üstündeki Arapça kitabesine gö
re. Fatih Sultan Mehmed ve ll. Bayezid 
devri vezirlerinden Selanik Valisi İshak 
Paşa tarafından Muharrem 889'da (Şu
bat 1484) yaptırılmıştır. 892 ( 1487) ta
rihli Arapça vakfiye ile de imaretin kad
rosu, vazifeleri ve gelirleri düzenlenmiş
tir. 

Alaca imaret Camii, iki yanında tab
hane• odaları olan tabhaneli (veya zavi
yeli ) camiierin güzel bir örneğidir. Sü
tunlara oturan kemerlerle yükselen son 
cemaat yeri beş kubbelidir. Mukarnaslı 
bir cümle kapısından girilen hacim aynı 

eksen üzerinde yer alan, eş büyüklükte 
iki kubbe ile örtülmüştür. Yanlarında

ki tabhane odaları ikişerden dört tane 
olup bunlarla harim* arasında dar bi
rer dehliz holü vardır. Bu ocaklı odalar 
da kubbelidir. Alaca imaret Camii'nin 
adındaki imaret kelimesi, daha sonrala
rı kullanılan "aşhane - imaret" anlamına 
alınmamalıdır. Burası . vaktiyesinden de 
anlaşıldığı gibi. bir şeyhin idaresinde 
olan. "ayende ve revende"nin misafir 
edilmesi için yapılmış bir imaret idi. Ala
ca imaret Camii, plan bakımından İshak 
Paşa ' nın inegöl'de aynı tipteki hayratı
na çok benzer. Duvarları muntazam bir 
işçilikle taş ve tuğladan renkli bir görü
nüm sağlayacak surette yapılmıştır. 

Selanik Balkan Harbi'nde kaybedil
dikten sonra caminin minaresi temeli
ne kadar yıktırılmıştır. Çok bakımsız ve 
üstünün kurşunları sökülmüş halde olan 
cami ise bugün izci çocukların lokali ola
rak kullanılmaktadır. Önceleri etrafı açık 
olan bu caminin çevresi son yıllarda mo
dern yapılarla kapatılmıştır. 
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Yugoslavya'da Üsküp şehrinde 
Türk devrine ait 

en eski i'ibidelerden biri. 
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Cami. medrese. han ve çifte hamam
dan meydana gelen külliyenin çekirdek 
unsuru olan cami dışındaki yapıları bu
gün mevcut değildir. Banisi, Paşa Yiğit'in 
oğlu veya evlatlığı ishak Bey'dir. Bina 
842 ( 1438-39) yılında yapılmış, vakfıyesi 
ise 848'de (1444-45) tanzim edilmiştir. 

Cami. tabhane * li veya zaviyeli denen 
tipte bir plana sahiptir. Merkezi kubbe 
dilimli, özengisi ve pandantifleri mukar
naslıdır; önünde beşik tonozlu ve az çı

kıntılı mihrap bulunmaktadır. Üstleri tek
ne tonozla örtülü yan odaların, ara ke
merlerinin içieri boşaltılarak camiye da
hil edildikleri anlaşılmaktadır. Bu iki yan 
hacmin çatıları da tekne tonoza uygun 
bir şekilde dört yüzlüdür. Yapının yan 
duvarları uzatılarak altı adet sivri ke
meri bulunan son cemaat yeri iki yan
dan kapatılmıştır. Son cemaat yeri ile 
dört adet ayak. revak cephesi ve mina
re kesme taştandır. Bina ise kesme taş 
ve üç sıra tuğla ile inşa edilmiştir. Son 
cemaat yerinin orta üç bölümü beşik 

tonoz, sağ ve sol bölümleri ise kubbe 
ile örtülüdür. Ahşap kapı kanatlarıyla 

pencere kanatlarından biri orijinaldir. Ca
mi, altlı üstlü yirmi beş pencereden ışık 
alır. Minareye son cemaat yerinin sağ 
yan duvarındaki kapıdan çıkılır. Cümle 
kapısı üzerindeki iki satırlık Arapça kita
be boya ile yazılmıştır. Ayrıca 925 ( 1519) 
tarihli ikinci bir kitabesi daha bulun
makta, mermer olan bu kitabeden ca
minin İshak Bey oğlu isa Bey oğlu Ha
san Bey tarafından genişletildiği öğre
nilmektedir. 

Caminin arkasında. orijinal halini mu
hafaza eden sekizgen planlı, bol süsle-
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