iSHAK PASA
bunların ulaşıp ulaşmadıkları hakkında

bir haber

alamadığını,

hiçbirinin geriye
dönmediğini, her tarafta ayaklanmalar
baş gösterdiğini. yollamış olduğu haberlerin doğruluğundan şüphe etmeyip İs
tanbul'a geleceğini bir fermanla bildirmesi gerektiğini. İstanbul'daki askerleri oyalamakta artık zorluk çektiğini de yazmış
tır. Muhtemelen Arnavut Sinan'a yazdığı
mektupta da Karamani Mehmed Paşa
ve bazı müfsitlerin ortadan kaldırı ldığını .
bütün kapı halkının ll. Bayezid'in yanın
da yer alması gerektiğini. onun da yolları kontrol altına alıp ll. Bayezid'i beklemesini ifade etmiştir {Tekindağ, X/14
[ 19591. s. 93-94). Bu mektuplar, onun saltanat boşluğu sırasında ll. Bayezid'in tahta cüiQsunu sağlayacak tedbirleri almış
olduğunu, dolayısıyla etkili bir rcil oynadı
ğını göstermektedir. Ayrıca asker arasın
da büyük itibarı olan Gedik Ahmed Paşa'
nın kayınpederi olduğundan yeniçerilerce de desteklendi ği anlaşılan İshak Paşa.
onları çeşitli vaadlerde bulunmak suretiyle yatıştırmayı başarmış. hatta rakipleri aleyhine hareket etmelerini de sağ
lamıştır.

Cem'in Konya'dan hareket ederek Bayezid'in yolunu kesebileceği ve saltanat
makamına ulaşabileceği tehlikesi sürdüğünden yeni bir çıkış yolu aramaya baş
layan İshak Paşa. bir süre h imayesi altına
verilen ll. Bayezid'in oğlu Korkut' u yanına
çağırarak onu babasını temsilen naib-i
saltanat olarak tahta oturttu. Böylece bir
bakıma Bayezid'in padişahlığı resmi ve
hukuki bir şekle girmiş oluyordu. Kendisi
de hem istanbul muhafızı hem de naib-i
saltanatın atabegi olarak devlet işlerini
yürütmeye başladı . Bütün bu hizmetlerinin karşılığı olarak vezlriazamlık görevinin kendisine verilmesini ümit ediyordu. Ancak bu görev için Hamza Bey oğlu
Mustafa Paşa ön plana çıkmıştı. Bunun
üzerine damadına bağlı yeniçerileri kullanarak Mustafa Paşa'nın refakatinde 19
veya 21 Mayıs 1481'de Üsküdar'dan İs
tanbul'a geçmek isteyen ll. Bayezid 'e
baskı yaptı. Bu durumda ll. Bayezid onu
sadaret makamına getirmeye mecbur
oldu. Mustafa Paşa'ya ise ikinci vezirlik
verildi. Böylece ll. Bayezid'in saltanatın ın
ilk aylarında sarayda büyük bir rekabet
başladı. Harekete geçen Mustafa Paşa.
İshak Paşa'dan önce Gedik Ahmed Paşa'
nın ortadan kaldırılmasına çalıştı: Gedik
Ahmed Paşa aziedilerek tutuklandıysa da
İshak Paşa nüfuzunu kullanıp onu kurtardı ve Mustafa Paşa'yı azlettirdi. Fakat ll.
Bayezid onun yerine Kasım Paşa'yı vezir
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tayin edince İshak Paşa bu tayinden hoş
lanmadı. 887 (1482) baharında ll. Bayezid, yakın adamı Kasım Paşa ile birlikte
dinlenmek için Bursa'ya gittiğinde onu
İstanbul muhafızı olarak bıraktı. Bir süre
sonra Kasım Paşa'yı da azlettirmeyi başaran İshak Paşa onun yerine Mesih Paşa'nın getirilmesini sağladı. İshak Paşa'
nın bu hareketlerinden rahatsızlık duyan,
ancak yeniçerilere dayandığı için ona karşı temkinli davranan ll. Bayezid. Cem Sultan'a karşı çıktığı seferde kendisini geri
plana iterek artçılık görevi verdi. İshak
Paşa . Şehzade Abdullah'ın maiyetinde
yer aldı. Daha sonra damadı GedikAhmed
Paşa'nın ansızın idam edilmesi İshak Paşa'nın gücünün sonunu oluşturdu. Kemalpaşazade'ye göre888 (1483) yazında
yaşlılık ve hastalığını ileri sürerek vezlriazamlıktan çekildi. ll. Bayezid, geçmişte
ki hizmetlerini göz önüne alarak onu Selanik sancağına gönderdi. Vakfiyesinden
anlaşıldığına göre 892 Cemaziyelewelinden (Mayıs 1487) az önce vefat etti ve vasiyeti üzerine inegöl'de yaptırdığı türbesine defnedildi.
İsfendiyaroğulları sülalesinden Taeünnisil Sultan Hatun ile evliliğinden Plrl Bey
ve Şehzade Sultan adlı çocukları olduğu ,
ayrıca yine vakfiyesine göre İbrahim Bey.
Şadl Bey ve Hafsa Hatun adlı çocuklarının
da varlığı tesbit edilmektedir. Pek çok
hayratı bulunan İshak Paşa'nın inegöl'de
kendi adıyla anılan bir külliye yaptırdığı ,
istanbul'da yine kendi adını taşıyan bir
cami ve hamam. Selanik'te cami ve imaret (b k. ALACA İMARET CAMii) inşa ettirip bunlara zengin vakıflar tahsis ettiği.
Safer 891 (Şubat 1486) ve bunun zeyli
mahiyetindeki Cemaziyelewel 892 (Mayıs 1487) tarihli vakfiyelerinden anlaşıl
maktadır. Köstendii-Struma'daki köprü
de ona mal edilir. Diğer bazı şehir ve kasahalarda vakıfları ve hayır eserleri bulunduğu belirtilirse de bunların hangi ishak Paşa'ya ait olduğu kesin olarak belirlenememektedir. Ayrıca Kütahya'da bir
zaviye ve Edirne'de bir hamam ve çeş
mesinin bulunduğu bilinmektedir.
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Topkapı Sarayı'nın Bab-ı

Hümayun adlı
önünden Sur-ı Sultani boyunca
Marmara denizine doğru inen İshakpaşa
caddesi kenarında bulunmaktadır. Bani
olarak zikredilen ve her ikisi de Fatih Sultan Mehmed zamanında yaşayan İshak
paşalar birbirine karıştırılmaktadır. Bunlardan biri muhtemelen Rum asıllı İshak
b. Abdullah, diğeri ise Türk asıllı İnegöllü
İ shak b. İbrahim'dir. inegöl'de ve Selanik'te iki büyük hayratı olan İshak Paşa'
nın (b k. ALACA İMARET CAMii) bu ikincisi
olduğu ve İstanbul'daki vakıfların da kurucusu bulunduğu tahmin edilmektedir.
kapısı

Caminin inşa kitabesi yoktur. Ancak Safer891 'de (Şubat 1486)yazılmış. daha öncekileri tamamlayan bir zeyil mahiyetinde

İ SHAK PASA CAMii
olduğu anlaşılan bir vakfiyesiyle buna ishak Paşa'nın vefatının hemen arkasından
Cemaziyelewel 892'de (Mayıs 1487) yakın
ları tarafından yaptırılmış bir ilave elde
bulunmaktadır. istanbul'daki vakıfları
esas vakfiyede anılmış olduğuna göre bu
cami, ll. Mehmed döneminde veya ll. Bayezid'in ilk yıllarında bina edilmiş olmalı
dır. Vakfiyedeki kayda göre İshak Paşa'nın
Rumelihisarı'nda yaptırdığı bir hamam la
birlikte istanbul'daki cami yanında bir hamam ve buna bitişik dört dükkanı vardır.
Ancak kısa bir süre sonra bu vakıflarda
bazı değişiklikler olduğu İstanbul Vakıf

lan Tahrir Defteri'nden öğrenilmekte
dir. Nitekim Rumelihisarı'ndaki hamam
harap olduğundan (belki ı 509 depremindel satılması uygun görülmüş. dükkanlar
ise Süleyman Paşa tarafından yıktınlarak
yerlerine hücreler yaptırılmıştır. Aynı defterdeki kayda göre bu camiye ekseriyeti
kadın olmak üzere çok sayıda vakıf bıra
kanlar da olmuştur.
Cami. Son tamirde yeniden yapılırcası
na restore edilen bir avlu duvarı ile çevrilmiş caminin kapısı üstündeki, mütevellisi Mehmed Ağa'nın adını veren 1114
( 1702) tarihli kitabede sadece kurucuya
Fatiha niyaz edilmektedir. Ekrem Hakkı
Ayverdi bu kitabenin bir tamirle ilgili olduğunu tahmin eder. Bunun sağında bu-
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ishak Paşa
Camii'nin
kitabeieri

lunan ikinci bir kitabe. 1144'te (1731-32)
Bağdatlı Yahya Ağa tarafından yapılan
bir tamire işaret etmektedir. Ayvansarayi'nin bildirdiğine göre 1. Mahmud dönemi vezirlerinden Tiryakl Mehmed Paşa
1160'ta (1747) buraya minber koydurmuştur. Mehmed Ağa'nın kitabesinin solun daki üçüncü kitabeye göre ise cami
1220'de (1805), lll. Selim'in bir hanımı
tarafından (Baha Tanman'a göre üçüncü
kadını olup 1855'te vefat eden Tab'ı safa
Kad ı n olabilir; bk. Uluçay, s. I I 7) annesinin ruhu için bir daha tamir ettirilmiştir.
Bu tamirlere. çevredeki 1802 ve 1808
(Alemdar olayı) yangınlarının ardından
gerek görülmüş olmalıdır. İshak Paşa Camii son defa. 3 Haziran 1912 tarihinde
çıkarak 885 binayı yok eden büyük yangında ağır şekilde harap olmuştur. Bu
yüzden çevresi de boşalmış olan cami,
uzun yıllar metrük bir halde durduktan
sonra 195 1'de restorasyon u yapılarakye
niden ibadete açılmıştır. Fakat bu sırada
caminin son cemaat yeri tamir edilmediği
gibi çevre avlu duvarı da ancak 1973'te
yeniden inşa edilmiştir.
İ shak Paşa Camii kare planlı ve tek kubbeli, sade mimarili bir yapıdır. Duvarları
işlenınemiş moloz taşlardan örülmüş. kemer ve pencere üstlerinde tuğla kullanıl
mıştır. Giriş kısmında üç sütuna dayanan
kemerlerle ayrılmış iki bölümlü bir son
cemaat yerinin bulunduğu kalan izlerden
anlaşılmaktadır. Giriş yandan olup bu cephede iki alt pencere arasında küçük bir
mihrap nişi oyulmuştur. içten içe her bir
kenan 8,63 m. ölçüsünde bir kare şek
linde olan harimi sekizgen kasnak üzerine oturan kubbe örter. Her cephede altlı
üstlü ikişerden dörder pencere iç mekanı
aydınlatır. Alt sıradaki pencereler, tuğla
dan sivri hafifletme kemerleri altında
mermer söveli ve dikdörtgen açıklıklı. üst
sıradaki pencereler ise tuğladan sivri kemerli açıklıklı olarak düzenlenmiştir. Girişi harimden sağlanan minare batı köşe
sinde olup kürsü ve pabuç kısımları kes-

me taştan. gövdesi tuğladan örülmüştür.
gövde üzerinde kesme taştan üç
adet kuşak vardır.
Hamam. Caminin batı tarafında kıs
men taş ve tuğladan karma teknik kullanılarak, kısmen de yalnız kabaca yontulmuş taşlardan tek hamam inşa edilmiş
tir. Heinrich Glück'ün, 191 7 yılında istanbul hamamlarını incelediğinde harap durumda ve askeriyenin eski elbise deposu
olarak kullanıldığını belirttiği yapı daha o
tarihlerde bir halvet hücresiyle bir eyvanını kaybetmişt i. Bugün daha da bakım
sız durumda olup depo olarak kullanıl
Tuğla

maktadır.
Doğu yönünde sivri ve dışa taşkın bir
kemerin içinde açılmış kapıdan girilen soyunmalık (camekan ı. içten 11,50 x 11,50
m. ölçüsünde kare bir mekandır. Burayı
iki cephede açılmış pencereler aydınlatır.
içeride üç duvarın ortalarında. tromplar
hizasına kadar yükselen profilli tepelikle
2,75 m. genişliğinde üç niş vardır. Sekizgen kasnaklı ve ewelce üzeri kurşun kaplanmış olan kubbeye geçiş. köşelerde içleri zengin biçimde mukarnaslar doldurulmuş tromplarla sağlanmıştır (şeması
için bk. Glück, s. 34, rs. 18). Soyunmalık-
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lshak Pasa

Hamarnı'nın planı

tan sıcaklığa sol kenarda açılan bir kapı
dan geçilmektedir. Bu harnarnda ılıkhk
bölümü yoktur. Bir köşe hücresi bu işi görüyor olmalıydı . Glück planında, bu kubbeli hücreden açılan bir kapı ile sonradan
eklendiği belirli küçük kare bir mekana
geçildiğini işaretlemiştir. Halbuki Ekrem
Hakkı Ayverdi'de bu mekanın olmayışma
karşılık yanda yine kubbeli kare bir mekanın evvelce var olduğu gösterilmiştir
ki burası ancak hela olabilir.
Hamamın sıcaklığı

Türk mimari geleklasik şekli olan, köşelerde dört
hücre bulunan dört eyvan şemasına göre yapılmıştır. Ancak bu hücrelerden biri
halvet değil ılıklık olarak tasarlanmış, doğu tarafındaki eyvanla hücre de önceleri
tahrip olduğundan (belki 1766 depremi nde) burası düz bir duvarla kapatılmış. sı
caklık böylece üç eyvan ve batıdaki iki
halvet hücresiyle kalmıştır. Geç bir dönemde kuzeydeki eyvanın içi ince bir bölme ile ayrılarak buraya bir çift hela yapıl
mıştır ki bu çirkin ekleme Türk hamam
mimarisine bütünüyle aykırıdır. Halbuki
kuzey ve güneydeki bu iki eyvan mukarnaslarla bezenmiş dilim li yarım ku b belere sahip bulunuyordu. İki halvet hücresinin kubbelerine geçiş ise pandantiflerledir. Glück 1917'de, su haznesi yanında bir
kuyu ağzı ile çimento sıvalı bir havuz ve
hamama batı tarafından su getiren kurşun borular görmüştür. Bu haznenin yanında külhan ocağı ile bacası da henüz
duruyordu. Ayrıca külhanın yanında işa
retlenen beşik tonozlu iki küçük mekanın
odunluk olması gerekir. Son yıllarda hamam kalıntısının bitişiğine modern bir
otel inşa edilmiştir.
neğinin
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ishak Paşa Köprüsü'nün kitiibesi

SEMAVİ EYiCE

ğişik

bir efsaneden de söz edilmektedir
(Veyrenc, s. 119).

İSHAK PAŞA KÖPRÜSÜ

L

Bulgaristan' da Köstendil yakınında
XV. yüzyılın
ikinci yarısında yapılmış köprü.

_j

Halk arasında Kadı Köprüsü (Kadın Köprüsü) olarak adlandırılan yapı. KöstendiiDubniçe yolunun Struma akarsuyu üzerinden geçişini sağlamakta ve Köstendil'in dışında şehrin 15 km. kadar doğu
sunda bulunmaktadır. Sanisi Fatih Sultan Mehmed ve ll. Bayezid devri vezlriazamlarından İnegöllü İshak Paşa'dır. Köprünün ortasında dikdörtgen bir çerçeve
içine alınmış, üstünde bezemeli kemer
biçiminde bir tepeliğe sahip, çok aşınmış
orüinal Arapça üç satırlık bir kitabe vardır. Köprünün 874 (1469-70) yılında İshak
Paşa tarafından yaptırıldığını belirten kita benin bir kopyası da Köstendil Müzesi'ndedir. Bu köprü için uydurulan Kadın
Köprüsü adının aslı, benzeri birçok eski
yapı için anlatılmış bir halk efsanesinin
farklı şekilde tekranndan ibarettir. Hakkında birkaç efsane bulunan yapı için anlatılan ikinci bir efsane ise sanki kitabesinin tahrip edilmesi için kasıtlı olarak uydurulmuştur (Çulpan , s. 124). Ayrıca bir
turist rehberinde bunlardan daha de-
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İshak Paşa Köprüsü bütünüyle düzenli işlenmiş kesme taşlardan yapılan bir
eserdir. J. lvanov'a göre aynı yerde evvelce Roma dönemine ait bir köprünün kalıntılarına rastlanmıştır. Bu görüş. yapı 
nın bir akarsuyu geçen önemli bir karayolu üzerinde bulunması sebebiyle doğru
olabilir. Fakat İshak Paşa Köprüsü mimarisinden açıkça görüldüğü gibi temelden
itibaren bir Türk yapısıdır. Ekrem Hakkı
Ayverdi tarafından verilen ölçülere göre
89,50 m. uzunluğunda semerdam biçiminde olan köprünün yanlardaki korkuluk kalınlıkları ile genişliği 6,49 metredir.
Beş gözlü köprü n ün ortadaki büyük gözü
Z 1,65 metrelik, yandakiler ise biri 14,75
m .. diğeri 13,70 metrelik açıklıklara sahiptir. Gözlerin aralarında sel yaranlar
(mahmuzlar) vardır. Bunların üstlerinde
sivri kemer li bir çift küçük boşaltma (taş
ma) gözü mevcut olup yakın tarihlerde içlerinin_ doldurulmuş olduğu anlaşılmak
tadır. lshak Paşa Köprüsü. 197Z'de asli
mimarisini kalın taş korkulukları ile koruyor durumdaydı. Eskiden Bulgar Devleti
tarafından bastırılan turist rehberlerinde adı dahi anılmazken daha sonra Batılı yazarların hazırladığı rehberlerde köprüye "Kadin Most" adıyla ve Türk devrinin
en önemli eserlerinden biri olarak yer verilmiştir. Bunlarda yapımıyla ilgili değişik
bazı söylenti ve efsaneler aniatıldıktan
sonra mimarının Manuil adında bir kişi
( ! ) olduğu belirtilmektedir.
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