
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 

L 
XV. yüzyıla ait bir cami. 

_j 

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. 
_j 

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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meli, zarif bir mermer türbe yer almak
ta, kitabesi bulunmadığı için kime ait 
olduğu bilinmemektedir. 
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Yugoslavya'nın 

Sırhistan bölgesindeki 
Kruşevac şehrinin 

Osmanlılar zamanındaki adı. 
_j 

Denizden 190 m. yükseklikte, batı ve 
güney Morava nehirlerinin birleştikleri 

yere yakın bir noktada 1371 yılından 

sonra kurulmuş olup Belgrad ile Üsküp 
arasında yer alır. Önemli bir geçit mev
kiinde bulunan şehir, Sırp Kralı Lazar za
manında Sırbistan'ın merkezi durumu
na geldi. Gerek Lazar gerekse oğlu Ste
fan'ın Osmanlılar'a karşı giriştikleri mü
cadelenin hareket üssü olarak kullanıl
dı. Lazar. 1389'da Kosova'da yenilgiyle 
sonuçlanan savaşın hazırlıklarını burada 
yaptı. Türk varlığı da bu tarihlerden iti
baren şehir ve civarında hissedilmeye 
başladı. Sırp despotu Stefan'ın Belgrad'ı 
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merkez yapmasından sonra kardeşi Vuk 
141 o· da öldürülene kadar burada otur
du. 1413'teki şehir ve civarını hedef alan 
Türk akınları ll. Murad zamanında da 
devam etti. Stefan Türk baskısı karşısın
da Alacahisar'a kadar olan yerleri ter
ketmeye ve haraç vermeye mecbur ol
du. Stefan'ın varissiz olarak ölümünden 
(1427) sonra ll. Murad, Yıldırım Baye
zid'in Sırp prensesi ile evliliği dolayısıy
la, Sırbistan 'ın meşru varisi olduğunu 
ileri sürerek harekete geçti ve Alacahi
sar' ı aldı ( 1428). Bunun üzerine yeni Sırp 
despotu ve Stefan'ın yeğeni Georg Bran
koviç (Vılk oğlu) . hükümet merkezini Se
mendire'ye taşımak zorunda kaldı. An
cak bir süre sonra. ll. Murad' ın Karaman 
seteriyle meşgul olmasından faydalana
rak yanında Macar kralı olduğu halde 
1443'te Alacahisar ve civarını yakıp yık
tı. 1444'te Macar delegeleriyle yapılan 
antlaşma sonunda Alacahisar Branko
viç'e bırakıldı. Fakat çok kısa bir süre 
sonra, muhtemelen Varna zaferini ( 1444) 

takip eden günlerde bu bölge yeniden 
Türk hakimiyetine girdi. Fatih Sultan 
Mehmed tahta geçince Brankoviç Ala
cahisar ve yöresini tekrar ele geçirdiyse 
de bu uzun süreli olmadı. İstanbul'un 
fethinden sonra Sırp despotu Alacahi
sar ve yöresini Osmanlılar'a iade etti. 
Nitekim Alacahisar'a bağlı bazı köyle
re ait t imar• kayıtlarının mevcudiyeti, 
yörenin muhtemelen 1453 sonları veya 

1454 başlarında yeniden Osmanlı haki
miyetine girdiğini gösterir (bk. istanbul 
Atatürk Kita plığ ı , M. Cevdet Yazmaları, 
Tahrir Defteri, O 117/ 5, s. 46) . 1454'te 
Sırbistan'a gönderilen Osmanlı kuwet
leri AlaCahisar civarında Macar ve Sırp 
kuwetleri tarafından bozguna uğratıldı. 
Bunun üzerine Fatih 1455'te bu bölge
ye yeni bir sefer düzenledi. Bu sefer so
nunda Sırplılar' ı Macarlar'dan ayırmak 
için Brankoviç ile bir anlaşma yaparak 
kuzeyde Alacahisar sınır olmak üzere bir 
kısım toprakları ona bıraktı. 1456'da 
Brankoviç'in ölümünden sonra ortaya 
çıkan Sırp veraseti meselesi sırasında 

Alacahisar yöresinde kesin olarak Os
manlı hakimiyeti sağlandı ( 1458) 

Alacahisar ve yöresi Osmanlı hakimi
yetine girdiği zaman, önemli stratejik 
yeri sebebiyle, bir sancak sayılarak Ru
meli eyaJetine bağland ı. Sancağın mer
kezi olan Alacahisar ise bir Osmanlı ile
ri karakolu olarak gelişme gösterdi ve 
Türkler'le iskan edildi. XVI. yüzyıl baş
larında şehirde on üç müslüman, dört 
hıristiyan mahallesi vardı. XVI. yüzyılın 

ikinci yarısında ise mahalle sayısı on se
kiz olup bunun on beşi müslüman ma
hallesi idi. Bu mahallelerin bazıları So
fu Oruç, Hamam, Abdi Paşa, Sinan Bey, 
Hacı Mehmed, Hacı Kasım, Mahkeme. 
Tuzcu, Hacı İbrahim Camii, Şeyh Hasan, 
Ayas gibi adlar taşımaktaydı. Şehrin nü
fusu 1516'da 1000 müslüman. 400 gayri 
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