
Kavsarası mukarnaslı mermer mihrap, 
sivri bir kemer ve ayrıca dikdörtgen sil
me ile ahenkli biçimde çerçevelenmiştir. 
Mermer minberin yan yüzeyleri şebeke
lidir. Güzel bir işçiliği olmakla beraber 
son onarımlarda üzerine sürülen boyalar 
bunları çirkin bir hale getirmiştir. Mahfil 
kısmı ise ahşaptır ve büyük bir ihtimalle 
geç dönemlere aittir. 

Üstü sivri bir çatı ile örtülü, içinde dört 
destekle bölünmüş on bölümlü son cema
at yeri de geç dönem inşaatıdır. İki sıra 
pencere ile aydınlanan ve yan cephelerin
de ikişer direğe dayanan birer saçak sun
durmasının koruduğu yan girişli bu me
kan ahşaptan yapılmış bir tavana sahip
tir. Aslında burada klasik dönem mima
risinde usulden olduğu gibi kubbeli, beş 
bölümlü ve iki yana taşkın, revakla dışa
rıya açık bir son cemaat yeri mevcut ol
malıydı. Aydın Yüksel'in işaret ettiği giriş 
cephesindeki bir çift küçük mihrap kö
şelere yakın olduğundan son cemaat ye
rinin esasında beş kubbeli olduğunu dü
şündürmektedir. Bilinmeyen bir sebeple 
bu reva k yıkılarak yerine geniş ve her ta
rafı kapalı olan bugünkü mekan inşa 
edilmiştir. Caminin orüinalinde dört sü
tuna oturan üç kubbeli bir son cemaat 
yeri mevcuttur. 

Caminin sağ tarafında yükselen taş 
minaresinin kısa bir pabuç kısmı vardır. 
Rumeli'deki benzerlerine göre oldukça 
yüksek olan minarenin şerefe çıkması üç 
sıra mukarnaslıdır. Çokgen gövdeli mina
re yaklaşık 45 m. yükseklikte olup tama
men kesme taştandır. 

Heybetli bir dış görünüşü olan İshak 
Çelebi Camii, dış cepheleri ikiye bölen ve 

l shakıye Camii'nin planı 

binayı çepeçevre saran bir silmeye sa
hiptir. Bunun yukarısında da pencereler 
vardır. Trompların üstlerinde, dışarıda 
köşeler üçgen biçiminde kesilerek on iki 
cepheli kubbe kasnağına geçiş sağlan
mıştır. 

Vakfiyede, on hücreli olduğu ve kuru
cusu tarafından 275 cilt kitapta üç mus
hafın bağışlandığı bildirilen medresenin 
külliyenin güneybatısında bulunduğu sa
nılmaktadır. Bina 1. Dünya Savaşı'nın ar
dından müftülük ve kütüphane olarak 
kullanılmıştır. 1945'ten sonra yıktırılan 
binanın gerçekten söz konusu medrese 
binası olup olmadığı tesbit edilememiş
tir. Vakfiyeye göre medrese müderrisle
rinin maaşı ZO dirhem, öğrencilerin burs
larının 1 O dirhem olduğu anlaşılmaktadır. 
Ali Visko'nun verdiği bilgiye göre XIX. 
yüzyılın ikinci yarısında onarım gören 
medresede 1. Dünya Savaşı'ndan sonra 
da derslere devam edilmiştir (Sterjoski, 

X/8l ll996].s .5 ). 
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Akşehir yakınlarında 

Selçuklular dönemine ait kervansaray. 
L _j 

Akşehir-Çay yolu üzerinde Akşehir'e 25 
km. uzaklıkta, Afyonkarahisar iline bağlı 
Sultandağı (ishaklı) ilçesinde bulunmak
tadır. Yazlık ve kışlık kısımlarının taçka
pıları üzerinde yer alan kitabelerden an
laşıldığına göre 647 Cemaziyelahirinde 
(Eylül 1249), Selçuklu Sultanı ll. İzzeddin 
Keykavus'un saltanatının ilkyıllarında Ve
zir Sahib Ata Fahreddin Ali tarafından in
şa ettirilmiştir. Selçuklular döneminde 
çok sayıda eser yaptırmış olan Sahib Ata 
bu özelliğinden dolayı "Ebü'l-hayrat" diye 
anılmaktaydı. İshaklı Kervansarayı onun 
yaptırdığı, tarihi bilinen en eski yapıdır. 
1885 yılına doğru Keskinzade Sadeddin 
Efendi adında bir kişi tarafından tamir 
ettirilmiş, daha sonra 1925 yılına kadar 
ambar olarak kullanılmıştır. Binayı son 
olarak 1964'te Vakıflar Genel Müdürlüğü 
restore ettirmiştir. 

İshaklı Kervansarayı, kapalı bir kışlık 
bölümle onun önünde köşk mescidli avlu
su bulunan sultan hanları tipinin önemli 
bir örneğidir. Kalın kuşatma duvarları ve 
bunun üstündeki dayanak kuleleri nere
deyse bir kale gibi tahkim edilmiştir. Yapı, 
üzeri kapalı bölüm ve önündeki aviulu bö
lümden oluşmaktadır. Kareye yakın ( 36 x 

34 m.) plan gösteren avlu kısmına, doğu 
cephesindeki yarı silindirik iki payanda 
arasında yer alan abidevi taçkapı geçit 
vermektedir. İki kenanndan ince sütun-

547 



iSHAKLI KERVANSARAYI 

is haklı Kervansarayı - Sultandağ ı 1 Afyonkarahisar 

çelerle sınırlanmış olan mukarnaslı taç
kapının t epesi yıkık durumdadır. Üst kö
şelerindeki dolgularda istiridye kabuğu 
şeklinde küçük tromplar bulunmaktadır. 

Taçkapı nişi nin köşe dolguları da bir sıra 
rozetle bezenmiştir. Üç satırlık sülüs ki
tabesi mukarnaslarla geniş kapı kemeri
nin arasına yerleştirilmiştir. Avlunun tam 
ortasında fevkan'i küçük bir köşk mescid 
yer almaktadır. Tamamı kesme taştan ya
pılmış olan ve batı duvarının bazı yerlerin
de Roma- Bizans lahit parçalarının dev
şirme olarak ku ll anıld ı ğı gör ülen köşk 
mescid oldukça harap durumdadır. Ke
mer başlangıçları hizasına kadar toprağa 
gömülü köşk mescid. kıbleye uyum sağla
ması için ana eksene göre çarpık konum
da yerleştirilmiştir. Alt kısmı sekiz kollu 

ishaklı Kervansa ray ı ' nın köşk mescidi 
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yı ldızlı tonazla örtülü olan yapının " L" 
şeklindeki dört adet kalın payeye oturan 
kemerler tarafından taşınan mescid kıs
mına. kuzey yönde yer alan ve dar bir sa
hınlıkla bağlantılı olan iki kollu merdiven
le çıkılır. Bu küçük namaz mekanının batı 
ve doğu duvarlarında birer pencere bulu
nur. Üzeri altı sıra mukarnaslı kubbeyle 
örtülü olan mescidin mihrap nişiyle kapı 
ve pencere üstleri stalaktitlidir. Bunların 
dışında köşk mescidin dört köşesinde ve 
kemerlerinde basit taş süslemeler göze 
çarpar. Avlunun kuzey kenarında üzeri to
nozlarla örtülü, payelerle taşınan geniş 
bir revakın kalıntıları görülmektedir. Bu 
mekan ve bunun karşısında simetrik ko
numda bulunması gereken mekan grup
ları kervansarayın yazlık kısmını meyda
na getiriyordu. 

Kışlık kısmına doğu cephesinin ortasın 

da yer alan taçkapıdan geçilmektedir. Bü
yük ölçüde yenilenmiş olan bu kapı cep
heden dışa taşkın olup oldukça sadedir. 
Dışa doğru eğimli yarım tonoz şeklindeki 
geniş kemerinin üzerinde altı satırlık ki
tabe yer alır. Basık kemer li kapının açıl
dığı kapalı kısım , uzunlamasına beşik to
nozlarla örtülü beş nefli kare bir plan ( 2 4 x 

24 m.) göstermektedir. Ortadaki nef di
ğerlerine göre daha geniş tutulmuş. bu 
nefin üzerindeki tonazun tam ortasına 
bir aydınlık ku b besi yerleştirilmiştir. Ku b
be günümüzde yıkık durumdaysa da ge
çiş bölümlerindeki pandantif izleri mev
cudiyetini belli eder. Bu mekanın içindeki 
kemerler dikdörtgen biçimli on altı adet 
taş paye tarafından taşınmaktadır. İçe
risi oldukça loş olan bina. aydınlık kubbesi 
ve batı duvarında bulunan mazgal şek
lindeki pencerelerden ışık almaktaydı. 
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Allah'ın is imleriyle 
zatı arasındaki ilişkiye dair 

tartışmaları ifade eden 
kelam terimi. 
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Sözlükte ism "varlıklara verilen ad", 
m üsemma " adlandırılan varlık", tesmiye 
de "adlandırma" demektir. İs im bir haki
kate delalet eden mutlak lafız. müsem
ma bu hakikatin kendisini oluşturan şey, 
tesmiye ise isim ile müsemma arasındaki 
irtibatı sağlayan manadır. İsim . kelime 
çeşitlerinin hepsini içine almakta olup 
"cevher ve ar az türünden bütün nesne 
ve manalar için konulmuş lafız" diye ta
nımlanır (Ebü'l -Beka. s. 56) . Bu yönüyle 
söz, fiil veya nitelik türündeki bütün kav
ramları zihne taşıyan bir vasıta konumun
dadır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mutlak 
olarak geçen, "Adem'e bütün isimleri öğ
retti " (el-Bakara 2/31) ifadesi cevher ve 
arazların tamamının isimlerini kapsa
maktadır. Adlandırılan şey hariçte bulu-


