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ISA BEY CAMii
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Üsküp'te XV. yüzyılın
ikinci yarısında yap ılan cami.

_j

Üsküp sancak beyi ishak Bey'in oğlu Isa
Bey tarafından 880 ( 1475) yılında yaptırılan cami, iki yanında misafirhane niteliğindeki tabhane odalarıyla zaviyeli camiler diye adlandırılan gruba girer. Nitekim yapı, Isa Bey'in 874'te (1469) düzenlenen Türkçe vakfiyesinde hankah olarak
zikredilmektedir. Vakfiye. Isa Bey'in kardeşi Mustafa Bey tarafından hediye edilen arazi üzerinde yaptırmış olduğu medrese ve yanındaki hankah için ayrı l an vakıflarla ilgilidir. Burada geçen hankah kelimesiyle kastedilen, Orhan Bey devrinden
bu yana kullanılan ismiyle zaviye türündeki yapılardır. Osmanlı döneminde aynı
fonksiyondaki yapılar için bazan zaviye,
bazan hankah tabirinin kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Osmanlılar'ın ilk devrinde iznik. Bursa

ve Edirne'de çok sayıda inşa edilen zaviyeli (tabhaneli) cami tipinin değişik varyasyonlar halinde kırkı aşan örneğinin bulunduğu bilinmektedir. Üsküp Isa Bey Camii,
bu tipin Fatih Sultan Mehmed devrinde
yapılan örneklerinden biridir. Cami aynı
eksen üzerinde yer alan iki kubbeli mekanla, yanlarda daha alçak tutulmuş ikişer çapraz tonozlu hücre ve giriş cephesindeki beş kubbeli revakıyla plan olarak
1472 tarihli istanbul Murad Paşa Camii'ni andırmaktadır.
Yapının duvarları

sıra tuğla

bir sıra kesme taş, üç
örgülüdür. Almaşık örgünün
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karakteri Bursa camilerine uygunluk gösterir. Kuzey tarafındaki giriş cephesi
önünde yanları kapalı beş bölümlü bir
son cemaat yeri bulunmaktadır. Tamamen kesme taşla kaplı olan cepheyi geniş
silmeli bir çerçeve kuşatır. Zengin mukarnas başlıklı ve süslemeli sekizgen payeler
üzerine oturan, geniş sivri kemerlerle dı
şa açılan revakın üst örtüsü pandantifli
kubbelerden oluşur. Kesme taş örgülü
silindirik minare kuzeybatı köşesinde revakla ana mekanın birleştiği yerde yükselmektedir. Yapının giriş cephesinde
merkezde kapı , iki yanında ikişerden dört
pencere ile solda basit bir mihrap nişi yer
alır. Açıklık kısmının basık bir kemer le örtülü olduğu mermer girişte üstte sathl
bir Bursa kemeri görülür. Kemerin alınlık
kısmına sülüs hatla yazılmış, 880 (1475)
tarihini veren iki satırlık Arapça inşa kitabesi yerleştirilmiştir. Kapının meandr
ve kabartma rOmili yazı dekorlu ahşap
kanatları Fatih devri ağaç işçiliğinin güzel bir örneğidir.
iç mekana girildiğinde aynı eksen üzerinde iç içe gelişen eş büyüklükte iki kubbeli mekan ve yanlarda yer alan çapraz
tonozlu ikişer hücre ile karşılaşılır. Ana
eksen üzerinde yer alan 1O m . çapındaki
iki kubbeye de mukarnas sıralı pandantiflerle geçilmiştir. Mukarnasların üzerinde basit baklavali bir kuşak dolaşır. Yapı
bünyesinden dışa doğru taşan ikinci kubbeli mekan üç yönde ikişer pencere ile dı
şa açılır. Güney duvarında bugün orüinalliği bozulmuş bir mihrap. yan duvarlarda
basit, dikdörtgen nişler bulunur. Ortadaki kubbeli mekanda da Bursa kemerli
dört nişe yer verilmiştir.
Yapıda iki yanda bulunan çapraz tonazlu odalar müstakil bir karaktere sahiptir.
Odalardan yalnızca giriş yönünde bulunanlar ortadaki kubbeli mekana bir geçişle bağlanır. Aynı zamanda bu odalar revaka da birer kap ıyla açılır. Bugün kapı l a r
pencereye d ön ü şt ü r ülm ü şt ür. Oda l a rın
kendi a r aları ndaki bağ l antıları ise bir geçişle sağlanmıştır. Yalnız sol taraftaki ilk
odada, güneybatı köşesinin alçak çapraz
tonozlu bir bölüm olarak duvarla çevrilmek suretiyle tecrit edilmiş olması dikkat
çeker. Başka bir yapıda benzerine rastlanmayan bu düzenlemeyle orta mekandan. mutfak ya da kiler olarak kullanıldı
ğı zannedilen mekana hiç girilmeden hemen arkada ikamete ayrılmış mekana
geçilmesinin sağlandığı anlaş ı lmaktadır.
Isa Bey Camii. çeşitli varyasyonlarla Fatih
devrinde denenmiş olan zaviyeli cami tipinin en son örneklerindendiL Yapı bu
açıdan da ayrıca önem lidir.

isa Bey
Camii'n in
planı
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Ebu Muhammed Isa b. Dinar
b. Vakıd ei-Gafikı ei-Kurtubı:
(ö . 212/828)
L

Maliki fakihi.
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Muhtemelen 1SS (772) yılında Tuleytula'da (Toledo) doğdu. Burada ve Kurtuba'da öğrenim gördü. ilim tahsili ve hac için
Haremeyn'e ve daha sonra Kahire'ye gitti. Kahire'de imam Malik'in en önde gelen talebesi Abdurrahman b. Kasım ' dan
fıkıh ve hadis okudu. Ayrıca ibn Vehb. ibn
Abdülhakem ve Eşheb el-Kaysi gibi imam
Malik'in diğer talebelerinin derslerine devam etti. Kadi iyaz, ibn Hazm'dan naklen
Isa b. Dinar' ın 190 (806) yılı dolaylarında
doğu seyahatine çıktığını kaydederse de
( Tertfbü '1-medarik, IV. ı 08) Huşenl, onun
18S'ten (801) itibaren üç defa peşpeşe
hac yapt ı ğını belirtir (AI].barü'L-ful<:aha' ,
s. 270) . Daha sonra m erkezi yönetime
ka rşı sık sık isyan l a rı n çı ktığı bir ortamda
Tuleytula'ya döndü. Burada halkın sevgi
ve saygısını kazandı. Bunu çekerneyen
şehrin valisi ve kadısı tarafından Emir I.
Hakem'e şikayet edilmesi üzerine tutuklanarak Kurtuba'ya götürüldü. Bir yıl hapis yartıktan sonra bir yanlışlık olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı ve Hakem kendisinden özür diledi. Bir süre Tuleytula'da
kadılık yaptı. ardından Kurtuba'da şura
üyeliğine tayin edildi ve ömrünün sonuna kadar bu görevde kaldı. Aralarında oğ
lu Eban b. Isa. ibn Hablb es-Süleml. Asbağ b. Ham, Harun b. Salim ei-Kurtubl
ve ibn Müzeyn'in bulu nduğu birçok alim
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