
bi'l-'Ayn, el-Gurre (ediplerin hatalarma 
dair). Şevô.hidü Sibeveyhi, Na}fdü'ş

şi'r. 
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isKAFiYYE 
(~ı.s:...yı) 

Bağdat Mu'tezilesi'nden 
Ebu Ca'fer ei-İskafi'nin 

(ö. 240/ 854) 
mensupianna verildiği söylenen isim 

(bk. is KAFi, Ebu Ca'fer). 

İSKAT 

(bk. ISKAT). 

İSKEÇE 

Yunanistan' da 
Trakya kesiminde günümüzde 

adı Xanthi o lan bir şehir. 

_j 

_j 

_j 

Osmanlı kaynaklarında Eskice, İsketye 
ve İskete olarak da kaydedilen İskeçe'nin 
bir kısmı Karaoğlan dağlarının (Güney Ro
dop la) eteklerinde, bir kısmı Esketze ır
mağının iki yakasındaki ovada yer alır. Bu
rası , bugünkü Trakya'yı Makendonya'dan 
ayıran Karasu (Nestos) ırmağının 12 km. 
doğusunda bulunmakta olup Gümülci
ne'ye 57 km., Ege sahillerine ise 20 km. 
uzaklıktadır. 1373-1912 yılları arasında 
kaldığı Osmanlı hakimiyeti altında özellik
le XVIII ve XIX. yüzyıllarda yörenin önemli 
bir İslam merkezi haline gelmiştir. Orto
doks Yunan, müslüman Türk ve Pomak
lar'dan oluşan karışık bir nüfusa sahip ka
sabada birkaç kilise ve manastırın yanı 
sıra çoğu XIX. yüzyılda yapılan yedi cami 
vardır. Ayrıca Il . Dünya Savaşı'na kadar 
burada Ladino diliyle konuşan MOsevi 
topluluk da bulunmaktaydı. İskeçe'de bir 
müftülük ve bir hıristiyan Ortodoks pis
koposluğu mevcuttur. Kasaba çok eskiler-

den beri tütün. son zamanlarda ise meta
lürji ve petrokimya endüstrisi merkezi
dir, aynı zamanda çimento fabrikaları 
vardır. En azından XV. yüzyıldan beri 
müslüman Türkler İskeçe'de yaşamış ol
salar da XIX. yüzyıla kadar çoğunluğu hı
ristiyanlardan meydana gelen bir köy sta
tüsünde bulunduğundan buraya büyük 
Osmanlı eserleri yapılmamış. önce kasa
ba. ardından kaza merkezi olan müslü
man Türk nüfusunun yaşadığı Yenice-i 
Karasu hayır sahiplerinin ilgisini daha çok 
çekmiştir. 

Kasabanın tarihi antik döneme kadar 
iner ve Xanthi adı da eski Trak kabilele
riyle ilgilidir. Bugünkü kasaba, biraz daha 
doğuda kurulu antikXantheia'nın delaylı 

da olsa varisi sayılır. Xantheia 1 Xanthi, 
kaynaklarda ilk defa 879'da bir piskopos
luk merkezi olduğunda zikredilmişti r. Xl. 
yüzyılın sonunda Backovo manastırlığına 
bağlı iken hi!ıla bir köy durumunda olup 
XII. yüzyıl boyunca farklı yapılardan mü
teşekkil surları bulunmayan bir yerleşim 

yeriydi. IV. Haçlı Seteri'nden ( 1204) son
raburanın önemi artmaya başladı. 1206'
da Bulgar Çarı Kaloyan'ın, hemen yakı
nındaki Mosinipolis ( Mi sine Hisar) ve 
Peritheôrion (Boru Kale) adlı kaleleri tah
rip etmesiyle Xanthi bu iki eski kasaba
nın yerini aldı. Nitekim XIII ve XIV. yüzyıl

lara ait kaynaklarda "küçük kasaba" (po
lichnion) diye adlandırılmakta ve etrafının 
surlarla çevrili olduğu belirtilmektedir. Bu 
surların bir kısmı modern kasabanın yük
sek mevkilerinden hala görünmektedir. 
İmparator ll. Andronikos ( 1282-1 328) bu
rayı başpiskoposluk makamı haline getir
di. Kasabanın adının zikredildiği ilk Türk 
kaynağı Enverl'nin Düstılrnô.me'sidir (s. 
99) . Eserde, 1342-1343 yıllarında Aydı
noğlu Umur Bey ile müttefiki İmparator 

lskeçe'den bir görünüş - Yunanistan 

iSKECE 

loannes Kantakuzenos arasındaki müna
sebetlerden söz edilirken kasabanın adı 
"Eksya" şeklinde geçer ve buranın büyük 
bir şehir olduğu belirtilir. Kasaba bi r 
müddet Bulgar eşkıyası Momçil'in me
kanı olduysa da 1345'te Umur Bey onun 
hükümranlığına son verdi. 1366'da ve da
ha sonraki yıllarda İskeçe ve civarı Ugleşa 
prensliğinin sınırları dahilinde Sırplar' ın 

elinde bulunuyordu. 

-Bazı eski kaynaklarda kasabanın Gazi 
Evren os Bey tarafından 762 ( 1361 ) yılın
da ele geçirildiği kaydedilir. Modern ça
lışmalarda ise bu tarih 775 (1373) olarak 
gösterilir. İlk Osmanlı kroniklerinde de 
(Aşıkpaşazade , Oruç, Neşrl) farklı tarihler 
yer alır: Hoca Sadeddin Efendi'nin Tô.
cü't-tevô.rih adlı eserinde 775 (1373) ta
rihi bulunur. Osmanlı fethi sırasında sur
ları yıkılmış. tahr ibat görmüş ve bir köy 
statüsüne düşürülmüş olmasına rağmen 
birçok manastırıyla önemli bir hıristiyan 
merkezi olma özelliğini korudu. Osman
lılar. İskeçe'nin güneyindeki açık ovanın 
ortasına kurdukları yeni bir kasabayı , Ye
nice-i Karasu'yu merkez yaparak bölgeye 
büyük gruplar halinde Anadolu'dan Türk 
çiftçileri ve yörükleri getirtip yerleştirdi
ler. Nitekim 936 (1530) tarihli tahrir def
terindeki kayıtlar. Yenice- i Karasu 'nun 
nüfusunun üçte birinin hala göçebe oldu
ğunu gösterir. İskeçe ise bu kazaya bağlı 
en büyük meskun mahaldi ve XIX. yüzyıla 
kadar da öyle kaldı . Bölge için günümüz
de mevcut en eski Osmaniı tahrir defte
rinde (887/ 1482) "İsketye" adıyla yazılan 
kasabanın nüfusu. söz konusu yıllarda 
345 hane hıristiyan ve on dokuz hane 
müslüman olmak üzere toplam 364 ha
neye (yaklaşık 1500-2000 kişi) ulaşıyordu. 

Bunun hemen ardından kasaba Edirne'
deki ll. Beyazıt Külliyesi'nin vakfına dahil 
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oldu (Gökbilgin, s. 24) ve bundan sonra da 
Paşa livasına ait tahrir defterlerinin va
kıf bölümünde yer aldı. XVI. yüzyılda ka
sabada hızlı bir nüfus artışı görüldü. 936'
da ( 1530) hıristiyan hane sayısı S96'ya 
(BA ~ TD, nr. 167) ve 964'te (1557) 701'e 
(BA, TD, nr. 306) yükseldi. Aynı yüzyılın 
ikinci yarısında nüfus artışında nisbi bir 
yavaşlama oldu. 998' de ( 1590) toplam er
kek nüfus (evli ve bekar dahil) 722 idi (TK, 
TD, nr. 93). Fakat 101 S'te (1606) hane sa
yısı 878'e çıkarak (BA, MAD, nr .. l4781) 
eski artış hızını yakaladı. Aynı dönemde 
müslüman hane sayısı yirmi civarında 
kaldı. Bölgede ikinci büyük iskan mahalli 
durumundaki Yenice-i Karasu ise tama
mını müslüman Türkler'in oluşturduğu 
bir nüfusa sahipti ve burada 976'da 
(1568) 223 hane ve seksen sekiz mücer
ret (yaklaşık 1200-1500 kişi) bulunuyordu 
(TK, TD, nr. 577) . 

998 ( 1590) tarihli defterinde kasaba ve 
civarındaki ekonomik faaliyetlere dair ka
yıtlara da rastlanır. Bunlara göre İskeçe'
nin Esketze ırmağı üzerinde yetmiş yedi 
su değirmeni vardı ve yirmi dördü yünlü 
kumaş üretimiyle ilgili sıkıştırma tezgahı 
(kebe değirmeni) durumundaydı. Bölge 
arazisinde bolca üzüm yetişmekte ve ver
ginin üçte biri h ı ristiyanlar tarafından 

üzümden üretilen şaraptan alınmaktay
dı. Aynı defterde XVI. yüzyılın başlarında 
burada iki manastırın ve bu yüzyılın son
larında isimleri zikredilen en az beş ma
nastırın bulunduğuna da işaret edilmek
tedir. 

XVII. yüzyılda ekonomik kriz ve nüfus 
azalmasıyla İskeçe'de önemli değişiklik
ler vuku buldu. Hıristiyan nüfusu azalır
ken müslüman nüfusu artmaya başladı. 
1 079'da (1668) Evliya Çelebi, Karasu neh
ri ve Makedonya üzerinden Yenice-i Kara
su'ya giderken kasabayı ziyaret ettiğinde 
burayı ismini zikretmeden bahçeler ara
sında güzel bir yer olarak tasvir eder. O 
zamanlar kıısabada bütün pencereleri 
ovaya bakan SOO hane ( 1500 kişi) vardı; 
bunun yarısı müslüman, yarısı da hıristi
yandı ; ayrıca bir cami. üç mescid, bir ha
mam. bir medrese, iki han ve iki tekke 
bulunuyordu (Seyahatname, VIII, 114). 
Buradan hareketle, İslami hayatın iyi ge
lişmediği ve müslüman nüfusunun muh
temelen fazla gösterildiği sonucuna ulaş
mak mümkündür. 

1847'de Fransız seyyahı Viquesnel, 
"Skiedje" şeklindekaydettiği İskeçe'yi 
Dr ama sancağında Yenice-i Karasu kaza
sında 700-800 haneli, Türk ve Yunanlı
lar'ın meskCın olduğu bir yer olarak tasvir 
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eder. Ona göre kasaba kısmen etrafında
ki dağların etekleri nde, kısmen de ovaya 
doğru yayılmıştır. Kasabanın nüfusu, yaz
ları merkez kaza Yenice-i Karasu'nun mü
dürü. diğer idari görevlileri de dahil bir 
kısım halkının sıcaklık sebebiyle buraya 
gelmesiyle yılın diğer mevsimlerine göre 
artış göstermektedir. Ayrıca ekonomisi 
tütün üretimine bağlı olduğundan bura
sı yazın tütün satın almaya gelen tüccar
Iarla dolardı. 

XIX. yüzyılın ortalarında Tanzimat re
formları döneminde idari merkez gittik
çe zayıflayan Yenice-i Karasu'dan İskeçe'
ye taşındı. Bu durum. nüfusun özellikle 
müslüman kesiminde artışa yol açtığı gi
bi İslami hayatın i cr ası için birçok yeni 
bina yapıldı. 1 27S'te ( 1858-59) çarşının 
ortasına, 1970'te restorasyonda tahrip 
edilen kitabesinden anlaşıldığı üzere ka
sabanın ileri gelenlerinden Hacı Emin Ağa 
tarafından bir saat kulesi yapıldı. İske
çe'nin en önemli camisi olan Eskicami'yi 
de (Pazaryeri Camii) aynı kişi ve aynı za
manda inşa ettirmiştir. Bu cami, Il. Dün
ya Savaşı sırasında Bulgar işgalcileri ta
rafından yıkılmıştır ( 194 3) . 

Daha eski ve hala ayakta olan Aşağı Ma
halle Camii 'ni XVIII. yüzyılın ortalarında 
Hacı Ahmed Ağa yaptırmıştır. Çınarlı Ca
mii ise Hacı Ahmed'in oğlu Çıplak Hüseyin 
tarafından 1189 ( 1775) yılı civarında inşa 
edilmiştir. Bu camiyle ilgili 1198 ( 1784) 

Çınarlı camii -lskeçe 

tarihli bir belgenin (Dede, s. 75 vd.) Hü
seyin Ağa'nın kızı Habibe Hanım 'ın adına 

düzenlenmesi ailenin söz konusu bina
Iarla olan irtibatına bir örnek teşkil eder. 
1228 (1813) yılında ölen Habibe Hanım'ın 

mezar taşı. Çıplak ailesinin diğer önemli 
fertleri arasında aynı caminin bahçesin
de muhafaza edilmektedir. Ayrıca Çıplak 
Hüseyin adına 1189'da (1775) Yenice-i 
Karasu yakınlarında büyük bir medrese
nin yaptmldığı bilinmektedir. Bu med
resenin vakfiyesi Ankara'da Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü Arşivi'ndedir (Haremeyn, 
IX, 269-274) . 1286'da (1869) İskeçe'nin 
zengin tüccarlarından Hacı Hafız Süley
man Efendi, kendi ataları tarafından yap
tırılmış olan eski Debbağhane Camii'ni ta
mir ettirdi. 1973 yılında şehir belediyesi
nin emriyle yıktırılan cami o bölgedeki bir 
rivayete göre 1 021'de (1612) yaptırılmış
tır. 1828'de Ruslar tarafından işgal ve 
tahrip edilen Dobruca bölgesindeki İbra
il 'den (Braila) kaçan Şeyh Ahmed Efen
di de burada 1830'da bir Halveti tekkesi 
kurdu. 1962 yılında yıkılıp yanına İskeçe 
müftülüğü binası yapılıncaya kadar bu 
tekke faaldi ve binanın bahçesinde Şeyh 
Ahmed'in türbesi bulunuyordu. Halvetiy
ye'nin bir kolu olan Şabaniyye tarikatına 
bağlı Kafkas mültecisi, 1286'da (1869) 
vefat eden Çerkez Hacı Ali'nin mezar ta
şı da yine buradadır. 

İslam manevi hayatını temsil eden mü
esseselerin sonuncusu İskeçe'deki Bek
taşi Tekkesi'dir. Kasabanın doğu tarafla
rında hala ayakta duran bu bina, kitabe
sine göre 1300 (1883) yılında Hacı Hasib 
Ağa tarafından yaptırılmış olup daha son
ra restore edilmiştir. Tekkenin içindeki 
türbede medfun olan banisi, Bektaşi şa
iri Mehmed Ali Hilmi Dede'nin ta'lik hat
la yazdığı kitabesinde işaret edildiği üzere 
dört yıl sonra ölmüştür. Bu tekke 1967'
ye kadar faaldi ve haziresinde XIX. yüz
yıla ait mezar taşları bulunuyordu. · 

Osmanlılar'ın son dönemine ait İske
çe'nin bir resmi Edirne Vilayeti Salna
mesi'nde mevcuttur. 131 O ( 1892-93) yı
lına ait salnarnede altı cuma camiinin adı 

· zikredilmekte, birkaç mescid, aşağı ma
hallede Şeyh Ahmed Baba Halveti Tek
kesi, bir Rifai tekkesi. kasabanın dışında 
Emirler Tekkesi sayıldıktan sonra kazada 
büyük abidelerin olmadığı belirtilmekte
dir (s. 468). 1317 (1899-1900) tarihli sal
narnede kilgir hükümet konağı, bir hasta
hane, beş cami, saat kulesi. bir medre
se, üç tekke, Ortodoks metropolitliği, bir 
rüşdiye, dörtmüslüman ilk mektebi, hı
ristiyanlar için buna benzer dört mektep 



ve üç manastırdan bahsedilmektedir (s . 
447-448). Kasaba beş nahiyesi olan kaza
nın merkezi olup Yenice-i Karasu da İske
çe kazasının bir nahiyesi durumundaydı. 
Bu sırada 25.365'i müslüman Türk. 3136 
Yunan. 1957 Bulgar. 1 09 yahudi. doksan 
hıristiyan-Çingene ve otuz yedi Ermeni 
olmak üzere kazanın toplam nüfusu 
33. 754'tür. Kiimusü'l-a'lô.m'da ise kasa
bada çoğunluğu müslüman olan 6000 ki
şinin yaşadığı yazılmaktadır (ı ı, 9 36. 937). 

1912 sonbaharında Bulgarlar kasabayı 
işgal ederek en büyük camileri kilise ya
pıp Türkler ile Yunan ahaliye zulmettiler. 
Balkan savaşlarından sonra burası Bük
reş Antiaşması ile (ı O Ağustos ı 9 ı 3) Bul
garistan'a bırakıldı. Bulgarlar tamamen 
işgal etmeden önce müslümanlar. birkaç 
ay süren Garbi Trakya Hükümet-i Müsta
killesi'ni kurduklarını ilan ettiler. ı. Dün
ya Savaşı'nın ardından kasaba ve yöresi 
fiilen bağımsız durumdaydı. ancak Ekim 
1919'dan Mayıs 1920'ye kadar müttefik 
devletlerinin işgalinde kaldı. 1920'den 
sonra Yunanistan tarafından işgal edildi. 
Lozan Antiaşması kasaba ve civarını ke
sin olarak Yunanistan'a verdi. Türkler ol
dukları yerde yaşamaya devam ettiler. 
statüleri de Lozan Antiaşması ile tanzim 
edildi. Fakat kasabanın nüfus yapısı Ana
dolu'dan gelen Rum mültecilerin yerleş
tirilmesiyle önemli ölçüde değiştirildi. ll. . 
Dünya Savaşı yıllarında İskeçe uğradığı 
Bulgar işgali sebebiyle zor günler yaşadı. 
Savaşın ardından kasaba hızla büyümeye 
başladı ( 1961 'de 26.377 kişi) ve zamanla 
daha güçlü Grek-Ortodoks karakter ka
zandı. Savaşın sonucu olarak MOsevi ce
maati ortadan kaldırılmıştı: Bulgar hıris
tiyanlar ise Bulgaristan'a göçtüler veya 
küçük Ermeni cemaati gibi asimile edil
diler. Dağ eteğine doğru olan kasabanın 
en eski bölümündeki Osmanlı yapıları Ev
liya Çelebi'nin işaret ettiği özellikleriyle 
durmaktadır. Bu binalar kasabanın uzun 
İslami geçmişine işaret etmektedir. 
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İSKELE CAMii 

(bk. MİHRİMAH SULTAN KÜLLİYESI). 
L ~ 

İSKENDER 
(_,~!) 

(ö. m.ö. 323) 

islam tarihinde 
daha çok efsanevi şahsiyetiyle tanınan 

L 
Makedonya kralı. 

~ 

Milattan önce 356'da Makedonya'daki 
Pella kasabasında doğdu. Asıl adı Alexan
dros'tur. Makedonyalı ll. Filip ile (Philippos) 
Epiros Prensesi Olympias'ın oğludur. Özel 
hocalar tarafından yetiştirildi; bu arada 
Aristo'dan üç yıl süreyle dil. edebiyat, si
yaset ve felsefe üzerine ders aldı. Baba
sının 336'da bir suikast sonucu öldürül
mesinden sonra kral ilan edildi. Ülkesinin 
kuzeyini güvence altına almak için 335'te 
Trakya'daki kavimlerin üzerine yürüdü. 
Bu sırada öldüğüne ilişkin söylentiler ya
yılınca Thebai ve Atinalılar ayaklandılarsa 
da isyan kanlı bir şekilde bastırıldı ve Yu
nan devletleri Makedonya'nın hakimiye
tini kabul etmek zorunda kaldı. 

İskender"i 

tasvir eden 
mermerbüst 
(İstanbul 
Arkeoloji 
Müzeleri, 

Envanter 

nr. 1138) 

İSKENDER 

lbn,Fatik'in Mul;ıtarü 'l·f:ıikem adlı eserinde lskender'in 
tasvir edildiği sayfa [fSMK, III. Ahmed, nr. 3206, vr. 119' ) 

İskender. tahta çıkışından itibaren Pers 
imparatorluğu ile hesaplaşma planları 
yapmaktaydı. Bu hususta gerekli hazırlık
lar tamamlandıktan sonra kral naibi ola
rakyönetimi Antipatros'a bırakıp 334 yı
lının ilkbaharında üstün donamma sahip 
ordusuyla Asya seferine çıktı. Mimar, mü
hendis, tarihçi ve ilim adamlarından olu
şan bir danışmanlar grubunu da birlikte 
götürdü. Pers ordularıyla ilk defa areni
kos'ta (Bigaçayı) karşılaştı ve onları yendi. 
İskender. bir yıl içinde Anadolu'yu ele ge
çirerek 333'ün sonbaharında İssos ova
sında büyük bir Pers ordusuna kumanda 
eden lll. Dara (Darius) ile karşılaştı: boz
guna uğrayan Dara Babil' e kaçtı. Bu za
ferden sonra Doğu Akdeniz sahillerinde
ki Fenike · şehirleri zaptedildi. 

332'de on yıldan beri Persler'in elinde 
bulunan Mısır istila edildi. Halka ve dini 
değerlere saygılı davranan İskender'e 
başrahip tarafından Arnman'un oğlu un
vanı verildi. Ele geçirdiği ülkelerde kendi 
adına inşa edilen on altı şehirden en. bü
yüğü olan İskenderiye'yi (Aiexandria) kur
durdu ve kışı orada geçirdi. 331 yılının 
ilkbaharında Suriye'ye döndü, oradan da 
Mezopotamya'ya gitti. Nineva (Ninova) 
ile Erbil arasındaki Gaugamela ovasında 
Dara ile tekrar karşılaştıysa da Dara yine 
kaçmak zorunda kaldı . Güneye inerek 
stratejik önemi olan Babil'i aldı; ardından 
Zagros dağlarını aşıp iran 'ın merkezine 
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