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açılan küçük bir oda bulunmaktadır. 
Cephe duvarında da bir üst katın varlığı
na işaret eden pencere izleri mevcuttur. 
Charles Texier ve Plandin'in gravürlerin
de bu pencereler açıkça görülmektedir 
(Sönmez, TKA, XXXIII -2 1 I 993 i. s. 409, rs. 
9, s. 410, rs. 10) . Ancakyapının iç kısmı 
fazla harap olduğundan sadece zemin ka
ta ait bölmeleri tesbit etmek mümkün 
olabilmektedir. Harem dairesinin kapısın
dan küçük bir hale ulaşılır. Buradan sağ
da ve solda ikişer kapı ile bunun karşısın
daki bir kapıdan dairenin çeşitli kısımla
rına geçilir. Sağdaki kapının birinden ge
nişçe bir bölmeye, yandaki kapıdan ise 
içerideki taşlık (iç avlu) önündeki odaya 
ulaşılır. İki oda arasında da ayrıca bir kapı 
bulunur. 

Haremin ortasında yer alan ve doğu
batı yönlerinde ikişer sütunla taşınan üç 
sivri kemerli açıklığa sahip dikdörtgen 
planlı bölüm ün kabul salonu veya bir iç 
avlu olduğu hususunda araştırmacılar 
farklı görüşler ileri sürmektedir. Bu bö
lümün kuzey ve batısında yer alan kori
dorların arkasında çok sayıda dikdörtgen 
mekan vardır. Güneyinde ise hamam. 
mutfak, tuvalet. servis odaları yer almak
ta olup burada yer yer iki katlı mekan dü
zenlemeleri görülmektedir. 

Giriş halünün sol tarafındaki kapılarta 
içieri fazla harap iki büyük odaya girilir. 
Holün karşısındaki kapıdan ayrı bir servis 
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rnekanına geçilir. Buradan da merdiven
li bir kapı ile mutfak kısmına ulaşmak 
mümkündür. Arka tarafta yer alan ha
mam binasının külhanı da bu halde bu
lunur. Ayrıca servis holü üstünün açık ol
duğu düşünülebilir. 

1 00 m 2'ye yakın bir alan kaplayan mut
fak çatı örtüsü, dört büyük kemerin kar
şılıklı kurulması ile meydana gelmiş ilgi 
çekici bir yapıdır. İçinde sadece küçük bir 
aş ocağı vardır. Güney yönüne bakan iki 
penceresi ve diğer duvarlarında muhte
lif istikametlere açılan kapılar bulunur. 
Aşevinin yanından küçük bir geçitle ha
rem dairesi koridoruna girildiği gibi ha
mam binasına da ulaşılır. Kubbeli. iki göz
den ibaret bir plana sahip hamam odala
rının biri soyunma, diğeri yıkanma yeri
dir. 

Harem dairesi plan düzeni bakımından 
mutfak, iç avlu ve hamam grubu ile ayrı 
olarak incelendiğinde harem odaları bu 
kısımdan "L" şeklinde bir koridorla ayrı
lıp kuzey ve güney kısmı kaplamak üze
re yine" L" şeklinde bir plan tertibiyle bu 
kitleye eklenir. Zemin katta, on iki gözden 
ibaret harem dairesinin alt kısım odaları 
bulunur. Üst kata ve arka terasalı bahçe
ye bağiantıyı sağlayan merdivenli geçit
ler batı cephesinin ortasındaki kısımda 
yer almaktadır. Harem dairesinin ikinci 
kata ait kalıntıları bugün kuzey duvarının 
camiye bitişik olan kısmında görülmekte
dir. Bu bakiyelere göre alttaki odalar nis
betinde bir teşkilatın üst katta da mev
cut olduğu anlaşılmaktadır. 
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(ö. 341/953'ten sonra) 

L 
Yahudi hekim ve filozofu. 

_j 

Aslen Mısırlı bir yahudi olup künyesi 
Ebu Ya'küb'dur. Batı kaynaklarında Isaac 
(ben Salomon) lsraeli ve lsaac Judaeus 
adıyla geçer. Meslek hayatına göz hekim i 
olarak başladı. Ardından Kayrevan'a gidip 
İshak b. İ m ran'ın öğrencisi oldu. Bu esna
da Ağiebi Hükümdan III. Ziyadetullah'ın 
(903-909) meclisinde bulunduğu anlaşıl
maktadır. Ancak kendisi bu meclisleri cid
diyetten uzak bularak iltifat etmemiştir. 
Ağlebiler'in siyaset sahnesinden çekilme
sinden sonra yönetimi ele geçiren Patı
mller'in ilk halifesi Ebu Muhammed 
U beydullah ei-Mehd'i'nin (91 0-934) özel 
hekimi oldu. Hiç evlenmemiş olan İsram 
kendini araştırmalara ve eser yazmaya 
vakfetmiş olmalıdır. Said ei-Endelüs'i ve 
İbn Ebu Usaybia, onun 100 yıldan fazla 
yaşadığını ve 320 (932) yılı civarında öl
düğünü belirtmektedir. Ancak 341 Şev
valinde (Mart 953) Fatımi Halifesi Ebu Ta
hir İsmail ei-Mansur 'u tedavi ettiğine 
göre (ibn Hallikan, ı. 235-236; Makr'iz'i, II, 
ı 77- ı 78) bu tarihten sonra öldüğü anla
şılmaktadır. 

Müslüman müellifler. İshak b. Süley
man'ın felsefeyle ilgili kitaplarının bulun
duğunu ve mantıkta uzmaniaştığını bil
mekle beraber daha ziyade tıpta ilgili ba
şarıları üzerinde durmuşlardır. Felsefe
deki şöhret ve etkisi daha çok yahudiler 
arasında yaygındı. Henüz Mısır'da iken 
Said b. Yusuf ei-Feyyum'i ile felsefi konu
larda mektuptaşmış ve bu yazışmalar ya
hudiler arasında yankı uyandırmıştı. Fel
sefeye dair eserlerinde Kindl'den çok et-



kilenen İshak b. Süleyman yahudi Yeni Ef
lfıtunculuğunun öncüsü sayılmaktadır. 

Kendisi de İbn Cebirol ve İbn Zaddik gibi 
yahudi filozofları etkilemiştir. 

isrfıill'nin felsefesi temelde Plotinus'un 
feyiz doktrinine dayanmaktadır. Kendi
sinden varlığın aşamalar halindesudur 
ettiği akıl (Piotinus'un "nous"u) ilk madde 
ve ilk suretin birleşimin den meydana gel
miştir. Ancak bu akıl (hikmet), semitik 
"yoktan yaratma" (creatio ex nihilo) inancı
na uygun olarak Allah 'ın irade ve kudre
tiyle yaratılmıştır. Bu akıldan ne bati. hay
vfıni ve nfıtık nefislerle semavl felek (ta
biat) sfıdır olmuştur. Felek akıldan feye
zan eden basit cevherlerin sonuncusudur 
ve metafizikalemle fizik alem arasında 
bir berzah konumundadır. Pelekierin dö
nüşünden dört unsur. unsurların terki
binden de ay altı alemin mürekkep cisim
leri meydana gelir. insan nefsi fizik ale
min karanlığında mahpustur. Kurtuluşu . 

metafizik alemin kozmolojik ilkesi olan 
aklın ışığıyla birleşerek mümkün olabilir. 
Söz konusu birleşme nefsin arınması ve 
aydınlanması aşamalarından sonra ger
çekleşir ve cennet mutluluğuna denk dü
şer. Arınmamış ruhlar ise feleki' merte
benin altında cehennem azabına uğrar 
(EJd., IX, 1064). 

İsrail!' nin Yeni Eflfıtuncu fikirlerinin asıl 
kaynağı yazarı bilinmeyen ve yanlış ola
rak Aristo'ya nisbet edilen bir metindir. 
XIII. yüzyılda yaşayan Abraham İbn Has
dfıy'ın, Bilavhar ve Yudô.sef adlı Arapça 
bir metinden İbranice'ye yaptığı çeviriyle 
isrfıill'nin feyiz anlayışı arasında paralel
likler vardır. önceleri İbn Hasday'ın Aris
to'nun sanılan EşCılCıcyô. 'ya (Theologia) 
dayandığı düşünülmüşse de Samuel Wik
los Stern bunun doğru olmadığını, ara
daki benzerliğin İbn Hasday'ın isrfılll'den 
yararianmış olmasına da bağlanamaya
cağını ispat ederek her ikisinin de EşCı

lCıcyô. metni dışında bir başka Yeni Efia
tuncu metinden taydalanmış olduğunu 
ortaya koymuştur. Bu araştırma Arap
ça'da böyle bir metnin varlığına işaret et
mesi bakımından önemlidir (Stern. XIII
XIV 11961 1. s. 58-1 20). 

Eserleri. isrfılll'nin başlıca tıbbi eserle
ri Afrikalı Konstantin (Constantinus Africa
nus) tarafından Latince'ye tercüme edil
miş ve sonradan Omnia opera Ysaac 
adıyla yayımlanmıştır (Lyons ı 575). Tıb
ba dair eserlerinden beşi günümüze ulaş
mıştır (Sezgin. lll, 296-297). 1. Kitabü'l
lfummeyô.t. Ateşli hastalıklarla ilgili olup 
isrfıill'nin en önemli eserlerindendiL Af
rikalı Konstantin tarafından yapılan La-

tince çevirisi yanında (bu tercüme ayrıca 
1576'da Venedik'te de De febribus adıyla 
neşredilmiştir) Kastilya diline de tercüme 
edilmiştir. Eserin tüberkQioz üzerine olan 
üçüncü makalesi Lyons. Venedik neşirleri 
ve Kastilya dilindeki versiyonu ile birlikte 
neşredilmiş. ayrıca İngilizce'ye de çevril
miştir (nşr. ve tre.). D. Latham ve H. D. 
Isaac, Ki tab al-f:ıummayat li-İsf:ıaq İbn Su
layman al-Isra'ill fal-Makala al-thtilitha: 
fl al-sill]. /saac Judaeus: on fevers [The 
third discourse: on Consumptionj, Cam
bridge 198 ı). 2. Kitabü'l-AÇgiye. isram 
bu kitabında Galen. Dioscorides, Hippoc
rates, Rufus. Ki ndi ve Yahya b. Mfıse
veyh 'in eserlerine dayanmakla birlikte 
kendi görüş ve buluşlarına da büyük öl
çüde yer vermiştir. Eserin tamamını ihti
va eden dört ciltlik bir nüshasının (Süley
maniye Ktp., Fatih, nr. 3604-3607) tıpkıba
sımı Fuat Sezgin tarafından gerçekleşti
rilmiştir (Frankfurt ı 986). Muhammed es
Sabbfıh da eseri tahkik ederek Kitô.bü '1-
AÇgiye ve'l-edviye adıyla yayımiarnıştır 
(Beyrut 1412/1992) . 3. Kitabü'l-Bevl. 
Afrikalı Konstantin tarafından Latince'ye 
çevrilen eserlerindendiL 4. Ma~tile fi'l
kü]J.l. s. Orüinal İbranice adı Müstir Ha
rofe'im olan hekimlik ahlakına dair risfı
lenin ona aidiyeti ilmi tartışmalara konu 
olmuştur. İbn Ebu Usaybia şu eserleri de 
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isrfılll'ye nisbet etmektedir: Kitô.bü '1-
Medl;)al ilô. şınô.'ati't-tıb, Ki tab fi'n
nab:l., Kitab fi't-tiryô.~ ('Uyünü'l-enbti', 
S. 481) . 

isrfılll'nin felsefeye dair eserlerinin baş
lıcaları Altmann ve Stern tarafından in
gilizce'ye çevrilerek isram hakkındaki bir 
incelemeyle birlikte yayımlanmıştır (lsa
ac lsraeli, a Neoplatonic Philosopherofthe 
early tenth century, Oxford 1 958). Bu ne
şir içinde yer alan eserler şunlardır: 1. Ki
tô.bü'1-lfudCıd. Bu eserinde Kindl'ye da
yanan isram elli altı terimin tanırnma yer 
vermektedir. Gerard de Cremone tara
fından Latince'ye çevrilen eserin ayrıca 
müellifi bilinmeyen Latince bir özeti mev
cuttur. Ortaçağ yahudileri kitabı yakın
dan tanıyorlardı. Arapça'dan iki defa İb
ranlce'ye çevrilmiş olup bu çevirilerden 
biri Nissim b. Soloman'a aittir; diğerinin 
mütercimi ise bilinmemektedir. 2. Kitô.
bü '1-Cevô.hir. Günümüze sadece frag
manlar halinde ulaşmıştır. 3. İbranice adı 
Sefer ha-Ruah ve haNefesh olan eser 
feyiz nazariyesiyle ilgilidir. Bu kitap muh
temelen daha hacimli bir eserinin par
çasıdır. 4. Kitô.bü'l-Ustu~ussat. Gerard 
de Cremone'nin Latince'ye çevirdiği ese
rin iki İbranice tercümesi mevcuttur. Ab
raham İbn Hasday tarafından yapılan 
çeviri Sefer Yesodot adını taşımakta 

lshak b. Sü leyman el·lsraili'nln Kitilbü '1-Ag?iye adlı eserinin ı. cildinin ilk ve son sayfaları (Süleymaniye Ktp ., Fatih, nr. 3604) 
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olup diğeri de Moses İbn 11bbon'a aittir. 
İsraill'nin İbn Ebü Usaybia'nın zikrettiği 
öteki felsefi eserleri de şunlardır: Bus
tfınü 'l-J;ikme, Kitfıbü'l-Med{].al ile'l
mantı]f, Kitfıb fi'I-J;ikme. 
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Iii HASAN ŞAHİN - A. KAMiL CiHAN 

L 

İSHAKIYE CAMii 

Selanik'te 
kiliseden çevrilmiş cami. 

_j 

Eski Bizans mabedlerinden biri olup 
aslında azizlerden Panteleimon'a sunul
duğu için onun adıyla anılan bir kilise idi. 
Hangi tarihte yapıldığı bilinmemekle be
raber 1169'dan itibaren bir manastır kili
sesi olarak kullanılan yapının bu tarihten 
az önce inşa edildiği tahmin edilmekte
dir. Selanik fethedildikten bir süre sonra 
çevresinin müslüman mahallesi olması ile 
Panteleimon Kilisesi de camiye dönüştü
rülmüştür. İshakiye Camii adı, burada bü
yük bir camisi daha olan (b k. ALACA iMA

RET CAMii) ve 888 ( 1483) yazında veiiri-

Selanik ishakıve camii'nin eski bir fotoğrafı 
[fafrali, lv.XXVIU, 1) 
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azamlıktan çekildikten sonra Selanik san
cağına gönderilen ·İshak Paşa tarafından 
çevrildiğini gösterir. 

Selanik, Balkan Savaşı sonunda Hasan 
Tahsin Paşa tarafından 1912'de Yunan
lılar'a teslim edilmesinin ardından cami 
tekrar kiliseye dönüştürülmüş. minaresi 
yıktınlarak içindeki minber, mihrap ve 
ahşap mahfiller gibi bütün unsurlar or
tadan kaldırılmıştır. Daha sonra da bina 
bütünüyle ele alınarak Türk dönemini 
hatırlatan izler kazınmak suretiyle yeni
den bir Bizans kilisesi hüviyetine sokul
muştur. 

Bina Bizans mimarisinde dört sütunlu, 
haç biçiminde bir plana sahipti. Ortada 
yüksek kasnaklı pencereli bir kubbesin
den başka köşelerde daha ufakyine pen
cereli dört ku b besi vardı. Ayrıca değişik 
bir özellik olarak etrafını çatılı bir revak 
sarmıştı. Bina camiye dönüştürOldüğün
de önemli eklemeler yapılmadığı bilin
mektedir. İçerideki mahfil ahşap korku
luklu bir ilave idi. Bütün Rumeli'de olan
lar gibi aşırı derecede uzun olan minare
sinin gövdesi yivli ve şerefe çıkmaları mu
karnaslı idi. Bütün örtü sistemi, tonoz ve 
kubbeleri kiremitle kaplanmış olan cami
nin eski fotoğraflarında içinde dikkate de
ğer bir süsleme görülmemiştir. 
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ISHAKIYE CAMII ve KULUYESI 

Makedonya'nın Manastır şehrinde 
XVI. yüzyıl başında yapılmış 

cami ve külliye. 
_j 

Yapıldığı dönemde cami, mektep, med
rese, zaviye, imaret ve tabhaneden (mut
fak, kiler, yemekhane, ahır, helalar, iki ev) 
meydana geldiği anlaşılan külliyeden 
bugün yalnızca cami ayaktadır. Caminin 
1890, 1910, 1947ve 19S9yıllarındaona
rım gördüğü bilinmektedir. Dört satır ha
lindeki sülüs hatta yazılmış kitabesine gö-

. re cami ll. Bayezid devrinde912'de (1506) 
yaptırılmıştır. Külliyenin kurucusu, aynı 
şehirde şimdi harabe halinde bir camisi 
olan Isa Fakih'in oğlu İshak Çelebi' dir. ön
ce Manastır, ardından Selanik kadısı olan 
İshak Çelebi'nin bu külliyesine ait vakfi-

ye Reblülevvel 914 (Temmuz 1508) tarihli 
olup 1972'de yayımlanmıştır (Hasan Ka
lesi, s. 146-149). Külliye için İshak Çelebi 
Manastır. Selanik, Filibe ve Tatarcık'ta 
(Tatarpazarı) birçok dükkan, ev, değirmen 
ve arsa tahsis etmiştir. 

Taş ve tuğla örgülü duvarlara sahip ca
mi, dıştan yaklaşık 18,00 x 18.00 m. (iç
ten 14,50 x 14,60 m.) ölçüsünde kare planlı 
olup harimini 14,50 m. çapında bir kub
be örter. Kubbeye geçiş. köşelerde istirid
ye kabuğu şeklindeki dilimli tromplarla 
sağlanmıştır ve bunların tam köşelerinde 
yer alan bağiantıyı mukarnastar doldurur. 
Dıştan onikigen olan kubbe kasnağının 
her yüzeyinde birer sivri kemer pencere 
açıklığı bulunmakta olup içeride tromp 
kemerlerinin üstünde, konsol çıkmalara 
oturan demir korkuluklu bir galeriye sa
hiptir. Buradaki pencere üstlerini, tromp
ları ve kemerleri süsleyen kalem işi naklş
lar çok geç tarihlerde yapılmıştır. Cami
nin cephelerinde üçer sıra pencere yer 
almaktadır. Birinci sıra pencereler her 
cephede ikişer adet olmak üzere dikdört
gen açıklıklı. ikinci sıra pencereler ise ku
zey cephesi hariç her cephede üçer adet. 
üçüncü sıra pencerelerde ikişer adet ola
cak şekilde ve sivri kemerlidir. Cümle ka
pısının sağ tarafında duvar içinde bulu
nan bir döner merdiven ahşap mahfile 
çıkışı sağlar. 
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