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ğini düşündürmektedir. Oğlu Mehmed 
Çelebi, babasının Üsküp'teki imaretine 
Edirne'deki Uzgaş köyünü vakfetmiştir 
(890/1485; Gökbilgin, s. 333-334) . 

Üsküp ve Bosna serhaddinde kudretli 
bir uç beyi olarak faaliyet gösteren Isa 
Bey hakkında bazı menkıbevl hikayeler de 
ortaya çıkmıştır. 1448 Kosova Savaşı sıra
sında kendisi ve babasıyla ilgili bir menkı
beyi ibn Kemal eserine almıştır ( Tevarih-i 
AL-i Osman, VII. Defter, s. 537-538) . Sancak 
beyiliği sırasında Osmanlılar'a tabi haraç
güzar statüsündeki Dubrovnik'le ticari 
münasebetleri geliştiren ( 14 51) Isa Bey'in 
Üsküp sancak beyi olarak 14SS'te Üsküp 
vilayeti hariç olmak üzere Zvecan, Jelec, 
Sjenica, Ras, NikSic, Sarayova (Sarajevo, Sa
raybosna), Kalkandelen (Tetovo) bölgele
rinden tahsis edilen haslarının tutarı yıllık 
763.000 akçeye ulaşmaktaydı. Söz konu
su bölgelerde kendisinin hizmetinde ol
duğu tahmin edilen hıristiyan sipahiler de 
bulunmaktaydı. Kalkandelen dışındaki 
diğer bölgelerde 189 timardan 160 kada
rı kendi adamlarının elindeydi. Kalkande
len'de yine onun bölgesinde tirnar sahibi 
olan kırk bir hizmetkarı bulunuyordu. Isa 
Bey'in taalluku olarak zikredilen hıristi
yan tirnar sahipleri , gulam statüsünde 
değil hizmetkar olarak defterlere kayde
dilmişti. Bunlar, muhtemelen bir tirnar 
bulamadıkları için İsa Bey'in hizmetine gir
miş olan hıristiyan askerler olmalıdır (i nal
cık, Fatih Devri, s. 149-150; Sabanovic, 
Krajiste lsa Bega /shakovica, s. XLVII-LVI, 
3-22,23-51,52-57,60-66,67-94, 95-116). 

Sancak beyi olarak sağladığı büyük ge
lirlerin bir bölümünü hayrata sarfeden İsa 
Bey Üsküp'te kendi adını taşıyan bir ca
mi (Isa Bey Camii), mescid, kervansaray, 
hankah, medrese yaptırdı ; ayrıca su ke
merleri inşa ettirerek şehrin su ihtiyacını 
karşıladı . Bu eserlerden medrese ve han-
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kah için tanzim ettirdiği Safer874 (Ağus
tos 1469) tarihli bir devakfiyesi bulun
makta olup bu vakfiye Glişa Elezoviç ta
rafından yayımlanmıştır (Ayverdi, Avru
pa'da Osmanlı Mimari Eserleri 111/3, s. 

250-252). Vakfiyeden anlaşıldığına göre 
hankah 1 zaviyenin mutfağı bir imaret 
görevi yapmakta ve buradan ihtiyaç 
sahiplerine yiyecek verilmekteydi. Vak
fiyede sözü edilen kütüphaneden bu
gün bir iz kalmamıştır. Tahsis edilen va
kıfların ise çok büyük ve zengin olduğu , 

birçok arazi, dükkan, değirmen ve ba
ğı içine aldığı dikkati çekmektedir. Ay
rıca İsa Bey, yeni fethedilen Ras ve Ho
didjen (Hodidede ya da bugünkü Saray
bosna'nın doğusunda Gradiste kasabası, 
b k. Sabanovic, Krajiste lsa Bega Ishakovi
ca, s. 60) adlarıyla anılan bölgelerde Yeni 
Şehir (N avi Pazar-Sandzak) ve Sarayova şe
h irierinin kurulmasında yaptırdığı eser
lerle önemli rol oynadı. Nitekim Kemura
zade Seyfeddin, Sarayova'da ll. Mehmed 
adına bir cami yaptırdığını (862/1458}, 
Hünkar Camii (Careva Dzam[ja) adıyla bili
nen caminin bundan dolayı yaptıranın de
ğil sultan ın adını taşıdığını yazar ( TOEM, 
ll/12 [ 13291. s. 774-776) . Ayrıcayine Sara
yova'da Bentbaşı'nda. Kolobara Ham ve 
Çarşısı ( 1462) yanında mesnevi tekkesi, 
imaret. han ve hamam inşa ettiren İsa 
Bey, bunlar için Cemaziyelewel866 (Şu
bat 1462) tarihli bir vakfiye de düzenle
miştir. Vakıf gelirleri arasında değirmen, 
n ehir kenarında h anın yanında yaptırılan 
dükkanlar, civarındaki bazı köy ve mezra
alar bulunmaktadır (Ayverdi, Avrupa 'da 
Osmanlı Mimari Eserlerill/3, s. 389-391 ). 
Özellikle yaptırdığı sarayın muhteşem 
olduğu ve bundan dolayı şehre Sarayova 
adının verildiği rivayet edilir. Nitekim 
1489 tarihli bir kayda göre Sarayova'nın 

bulunduğu yer Brodaca adlı köyün ekin-
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liği olup burası daha sonra lsa Bey tara
fından alınarak imar edilmiştir (Şahin, s. 
22). Bu bakımdan İsa Bey aynı zamanda 
Sarayova'nın kurucusu olarak da anılır. 
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İzmir'in Selçuk ilçesinde 
Aydınoğulları'na ait cami. 

_j 

Batı kapısında bulunan inşa kitabesine 
göre Şewal 776'da (Mart 1375) Aydınoğ
lu İsa Beytarafından mimar Ali b. Müşey
meş ed-Dımaşki'ye yaptırılmıştır. Aydı

noğlu İsa Bey'in düzenlediği vakfiyesi 
günümüzde mevcut olmadığından cami
nin tarihçesine dair eski seyahatnameler
den bilgi edinilmektedir. EvliyaÇelebi, zi
yaret ettiği yapıyı anlatarak içindeki tez-



yinattan bahsedip kitabesini kaydetmiş
tir ( Seyahatname, IX, I 38- I 4 I). Selçuk'un 
(Ayasuluk) Osmanlı hakimiyetine girme
sinden sonra giderek önemini kaybetme
si İsa Bey Camii'nin kendi kaderine ter
kedilmesine sebep olmuştur. Zamanla 
harap olan yapı, XIX. yüzyılın sonlarında 
kubbelerine varıncaya kadar etrafını ot
lar sarmış olup çok bakımsız bir durum
daydı. Yapı, XIX. yüzyılın ikinci yarısında 
bir süre kervansaray olarak da kullanıl
mıştır. Bu sırada binada birtakım deği
şiklikler yapılmış ve tahribat meydana 
gelmiştir. Nitekim güney duvarındaki 
mihrap sökülmüş, burada bir kapı açıl
mıştır. Yine bu dönemde doğu ve kuzey 
kapılarından kitabeleriyle çeşitli mimari 
parçaları sökülerek alınmıştır. Böylece ya
pı, hem çok harap hem de özgün karak
terini bazı yerlerde önemli ölçüde kaybet
miş olarak günümüze ulaşmıştır. 

1895'te Avusturya Arkeoloji Enstitü
sü'nün Efes'te yürüttüğü çalışmalar çer
çevesinde G. Niemann başkanlığındaki 
ekip tarafından incelemeye tabi tutulan 
cami, aynı zamanda özellikle avlu içinde 
yürütülen düzenleme ve temizlik çalış
malarıyla basit de olsa bir müdahale gör
müştür. Maarif Vekaleti ve İzmir Vakıflar 
Müdürlüğü'nün iş birliğiyle 1934 yılında 
restarasyana alınan yapı , bu tarihten son
ra da değişik zamanlarda Vakıflar Genel 
Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir. 
Bu çalışmalar öncelikle yapının iç ve dış 
kısımlarının temizliğine yönelik olmuş, 

lsa Bey Camii'nin taç kapısının yer aldığı batı cephesinden 
bir detay 

ardından uzun süredir açık bulunan yan 
n efierin üzeri örtü! müştür. Yapı 1988 yı
lında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yeni
den restore edilmiş olup avlusunun içi de 
kısmen düzenlenmiştir. 

Enine gelişen iki nefli bir harimle buna 
kuzeyden bitişen revaklı bir avludan olu
şan İsa Bey Camii, Selçuk ilçesine hakim 
tepenin batı yamacında kurulmuştur. Ta
rih içinde çok eski yerleşimiere sahne olan 
ve hem İlkçağ'da hem de Bizans döne
minde VI. yüzyılda önemli dini yapıların 
inşasıyla dini bir merkez durumuna ge
len bu alan, Aydınoğulları devrinde de İsa 
Bey Camii'nin etrafında gelişen yoğun bir 
yapılaşmaya merkez olmuştur. 

Üzerinde kurulduğu arazinin bir yamaç 
eteği olması camide mimari açıdan elve
rişsiz bir durum meydana getirmiş, ya
maç kısmının tam üzerine gelen kuzey ve 
doğu cephelerinde belirgin bir rol oyna
mıştır. Nitekim kuzey ve doğu cephele
rinde az sayıda pencere açılmıştır. Fakat 
bu cephelerde gerçekleştirilemeyen mi
mari kompozisyon ve abidevi tesire düz 
bir arazi üzerine oturan güney ve batı 
cephelerinde ulaşılmıştır. Bütün cephe
lerden karakter ve işçilik olarak ayrılan 

· batı cephesinde ise diğer üç cephedeki 
kesme taş, kireç taşı ve devşirme malze
meden meydana gelen ve fazla özen li ol
mayan duvar örgüsünün tamamen ter
kedildiği, bütün yüzeyin çok düzgün dev
şi rm e bloklarla kaplandığı dikkati çeker. 
Süsleme özellikleri açısından yine ayrıca
lıklı bir karakter gösteren bu cephe yapı
nın ana cephesidir. Ovaya ve denize dö
nük olan cephede cami ve aynı yönde de
vam eden avlu duvarlarının bir bütünlük 
içinde ele alınıp düzenlendiği açıkça gö
rülür. 

Batı cephesinde cami ile avlu duvarla
rının birleşme noktasında abidevi karak
teriyle dikkat çeken bir taçkapı yer alır. 
Kapının iki yanındaki zemin kısmı bir dizi 
halinde sıralanan nişlere ayrılmıştır. Gü
nümüzde birer camekanla örtülü olan bu 
nişlerin , zamanında abdest almak için 
kullanılan çeşmeler olduğu anlaşılmak

tadır. Nişlerin hemen üstünden başlayan 
pencereler iki sıra halinde cepheyi böl
mektedir. Böylece alt sıradaki nişlerden 
itibaren cephede yatay düzlemde üçlü bir 
bölünme görülmektedir. Bu durum, abi
devi cep h eye doğrudan doğruya çok kat
lılık etkisi kazandırmaktadır. Yine bura
da, iki yandan merdivenlerle çıkılan ve ze
minden hayli yükseltilmiş, cephe gibi ta
mamen mermerden taçkapı yer alır. Üst 
kısmında bugün şerefeden yukarısı yıkık 
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olan bir minare yükselmektedir. Bu mina
renin bir simetriği doğu kapısının üzerin
deydi. Günümüze ulaşmayan doğudaki bu 
minarenin XVII. yüzyılda da mevcut olma
dığı gravürlerden anlaşılmaktadır. Ancak 
bu minarenin varlığı bizi, Beylikler döne
mi mimarisinde Niğde Sungur Bey Ca
mii'nden sonra ikinci bir çifte minare uy
gulamasıyla karşı karşıya bırakmaktadır. 

Avluya batı taçkapısının yanı sıra doğu ve 
kuzey cephelerindeki kapıtarla üç farklı 
yönden girilmektedir. Avluya merdiven
lerle bağlanan doğu girişi taçkapının tam 
simetriğindedir. Aynı şekilde zeminden 
merdivenlerle yükseltilmiş olan kuzey 
kapısı cephenin tam ortasında olup örül
düğü için günümüzde kullanılmamak
tadır. 

Yapıda, yatık dikdörtgen bir plan gös
teren ortası sekizgen havuzlu aviuyu üç 
yönden bir revakın kuşattığı kalan izler
den anlaşılmaktadır. Buna ilişkin en 
önemli iz bugün mevcut on iki sütundur. 
Antik yapılardan devşirilmiş olan bu sü
tunların geniş kemerlerle birbirine bağla
narak tesbit edilemeyen bir üst örtü sis
temini taşıdığı kabul edilmektedir. Günü
müzde duvarlar üzerinde altı yerde görü
len konsollar, hala taşıdıkları tuğla kemer 
izleriyle bu konuda en önemli delil sayıl
maktadır. Avlu duvarlarının orüinal yük
sekliğinin bilinmemesi gibi bazı belirsiz
likler, ahşap olan çatının düz bir şeklin ya
nında eğimli de olabileceğini düşündür
mektedir. Avludan camiye iki sütuna otu
ran üç kemerli bir açıklıktan girilmekte
dir. Bu üçlü açıklığın iki yanında harime 
geçit veren ikişer kemer li açıklık daha 
vardır. Yandaki bu açıklıklarta birlikte ca
minin bütün kuzey cephesinin bölümte
nerek giriş için ayrıldığı dikkat çekmek
tedir. Günümüzde tamamı camekanla ka
patıldığından bunlardan giriş için yalnız
ca üçlü kemerin orta gözü kullanılmak
tadır. 

Caminin ana mekanı yatık dikdörtgen 
bir plan göstermektedir. Mekanı tam or
tadan dört sütun üzerine oturan enine 
kemerler iki eşit nefe ayırmaktadır. Nef
ler mihrap yönünde dik bir nefle (transept) 
kesilmiş ve ortaya çıkan iki eş boyutlu 
mekan birer kubbe ile örtülmüştür. Se
kizgen kasnak üzerine oturan kubbeler
den ilkine Türk üçgenleri, ikincisine pan
dantiflerle geçilmiştir. Mekanda tuğladan 
sivri kemerleri taşıyan devasa sütunla
rın, "Büyük Gymnasium" olarak tanınan 
Lysimakhos'un şehrindeki timanın yanın
da bulunan hamamdan getirilmiş olması 
kuwetle muhtemeldir. Yapıda yan nefle-
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rin üzeri dik, çift meyilli çatılarla örtül
müştür. Bu çatılar içten ahşap bir konst
rüksiyona sahiptir. Mevcut kalıntılara 
dayanılarak restore edilen bu dik çatıla
rın, yapının gerçekte olması gereken ori
jinal çatı sistemiyle bağlantısı yoktur. Bu
na en açık delil, bugün çatı şeklinde olan 
transept kubbelerinin kasnaklarındaki 
pencerelerle birlikte bütünüyle bir kesik
liğe uğramasıdır. Orüinal durumunda ça
tının bu tür bir kesikliğe meydan verme
yecek şekilde düzveya hafif eğimli bir 
tarzda olması gerekmektedir. 

Isa Bey Camii, abidevi mimarisi ve plan 
şeması ile olduğu kadar süsleme özellik
leriyle de dikkat çeken bir yapıdır. Batı 
cephesindeki pencereler ve taçkapı üze
rinde renkli ve zengin taş süsleme örnek
leriyle karşılaşılır. Pencerelerde değişik 
kama taşı geçme örnekleriyle düğümlü 
geçme kompozisyonları birlikte uygulan
mıştır. Cephenin avlu tarafındaki pence
relerinde simetrik bir düzene gidilerek eş 
kompozisyonlara yönelinmiştir. Buna kar
şılık aynı uygulamadan cami duvarında 
özellikle kaçınılarak pencereler farklı bo
yut ve süsleme özellikleri içinde verilmiş
tir. Orüinal bir tasarımın ürünü olan abi
devi ölçülerdeki taçkapı, süsleme özellik
Ieri ve işçilik olarak pencereleri tekrarla
maktadır. Yine burada da renkli taş ve 
mermerin birlikte kullanımıyla elde edi
len zengin ve çok renkli bir taş işçiliği gö
ze çarpmaktadır. İki renk ka ma taşı geç
melerin yanı sıra düğümlü bir geçme 
kompozisyonu, ana süsleme elemanı ola
rak kavsara kuşatma kemerinin üzerin
deki yüzeyde kullanılmıştır. Kapının üs
tünü taçlandıran mazgallardan ise yalnız-

lsa Bey Camii'nin batı cephesindeki pencere alınlıkların· 
dan biri 
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ca yere dökülmüş olan bazı kalıntılar gü
nümüze ulaşmıştır. Yapının doğu, güney 
ve kuzey cephelerinde süsleme özelliğine 
rastlanmamaktadır. Sadece doğu ve ku
zey cephelerindeki kapıların zamanında 

ilginç süslemelere sahip olduğuna dair 
bilgi bulunmaktadır. Eski çizimlerden ve 
mevcut izlerden, bu süslemelerin renkli 
taş kakma ve kabartma tekniğinde oldu
ğu , yalın, ancak orüinal bir karaktere sa
hip bulunduğu anlaşılmaktadır. Bugün 
önemli bir kısmı sökülmüş olan !.<apılar

da bunlara ilişkin pek az bir iz kalmıştır. 
Her iki kapıda bulunması gereken kita
beler de XIX. yüzyıl sonlarında sökülerek 
alınmıştır. Bu kitabeler İzmir' e götürül
müş olup doğu kapısından alınan kitabe 
Çorapkapı Camii'nde mihrabın üstüne, 
kuzey kapısından alınan kitabe ise Kesta
nepazarı Camii'nde son cemaat yeri pen
ceresinin üzerine yerleştirilmiştir. 

Avlu içinde ancak belirli noktalarda yo
ğunlaşan süsleme özelliklerinin en önem
lisi, hiç şüphesiz batı duvarındaki düğüm
lü geçme kompozisyonunun yer aldığı iki 
eş mermer penceredir. Cami mekanı ise 
yapıda süslemenin ağırlıklı olarak yoğun
laştığı kısımdır. Fakat bugün özgün ka
rakterini büyük ölçüde kaybetmiş olan bu 
kısım , süslemesinin gerçek zenginliğini 
tam olarak yansıtmaktan uzaktır. Eski 
çizimlerden ve seyahatnamelerden son 
derece etkileyici bir görünüm taşıdığı an
laşılan iç mekanda mihrap ve minber iki 
önemli süsleme unsurudur. XIX. yüzyılın 
sonlarında kırılıp parçalanan mihrabın 
üst kısmı sökülerek İzmir Kestanepazarı 
Camii'ne götürülmüş ve burada mihrap 
üzerine yerleştirilmiştir. Mihrabın üstün
deki geniş kitabe frizi de aynı dönemde 
İzmir' e nakledilmiştir. Bugün Agora'da 
görülen parçalar bu kitabeye aittir. Min
ber de mihrap gibi kırılarak parçalanmış
tır. Her ikisine ait bazı parçalar günümüz
de cami içinde bulunmaktadır. Yine mev
cut çizimlerden zengin süsleme özellikle
ri taşıdığı farkedilen mermer mihrapta 
çok renkli taş işçiliği sürdürülmüş. ana 
kemeri kuşatarak yukarı doğru devam 
eden alanda da değişik bir düğümlü geç
me kompozisyona yer verilmiştir. Minbe
rin ise geometrik geçmeli levhaların oluş

turduğu zengin bir taş işçiliğine sahip ol
duğu anlaşılmaktadır. İç mekanda üstün
de önemle durulması gereken bir süsle
me unsuru da mihrap önü kubbesinin 
mozaik- çinili pandantifleridir. Firfıze, 

. kahverengi ve koyu mavi renkteki çini-
lerle, aralarda tuğlanın kullanılmasıyla 
altı köşeli yıldızlarla çevrelenen altıgen-

lerden meydana gelen geometrik bir 
kompozisyon oluşmuştur. Ku b be kasna
ğındaki mukarnas dolgular ise yeşil !ev
ha çinilerle kaplıdır. 

Isa Bey Camii, yalnız Aydınoğulları Bey
liği'nin değil Beylikler dönemi mimarisi
nin de en önemli yapılarından biridir. Ya
pının enine gelişen cami mekanı ve buna 
kuzeyden bitişen revaklı avlusu, plan şe
ması olarak Anadolu Türk mimarisinde 
birkaç örnek dışında pek kullanılmayan 
fakat Osmanlı selatin camii mimarisinin 
bir bakma öncüsü olan farklı bir uygula
mayı gösterir. Ait olduğu dönemden baş
layarakAnadolu Türk mimarisinde önem
Ii etkileri görülecek olan bu yeni plan şe
masının esasları Suriye'deki İslam mima
risine dayanmakta olup Şam Emeviyye 
Camii'ne kadar inen eski bir geçmişe sa
hiptir. Suriye mimarisinde değişik şekil
lerde uzun zaman uygulanmış olan bu 
şema. Şamlı mimar aracılığıyla Isa Bey 
Camii'nde yeni bir anlayışla denenmiş
tir. Bu uygulamamrr mimari açıdan ge
tirdiğ.L~rrönemli yenilik ise cami bün
yesi içine katılan revaklı avlu olmuştur. 
Ayrıca yapı, mimarisiyle olduğu kadar 
süslemeleriyle de Anadolu dışından bağ
lantılı olduğu çevreleri yansıtmaktadır. 

Süslemelerin işçilik ve kompozisyon özel
liklerinde Zengi ve çağdaş Memlük döne
mi sanatından alınan tesirler açık biçim
de görülür. Değişik çevrelerin etkilerini 
bir sentez halinde bünyesinde birleştiren 
mabed, revaklı avlu ve cephe mimarisiy
le Osmanlı mimarisine değişik açılardan 
kaynak oluşturması bakımından son de
rece önemli yapılardan biridir. 
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