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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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