
Zehebi, isa'nın zayıf ya da sika olduğu
nu söyleyen bir kimseyi bilmediğini belir
tirse de (Mfzanü'l-i'tidal, III, 3ıO) onun 
İmam Şafii'den naklettiği bir rivayetin 
kendi kaynaklarında bulunmaması kar
şısında birçok Şafii alimi kendisini sika 
saydığı için rivayeti reddetmek yerine yo
rumlamak yönüne gitmiş . Nevevi ise sika 
hükmüne katıldığını belirtmiştir ( el-Mec
mü', I, ı50). 

isa b. Eban. İmam Muhammed'in öğ
rencileri arasında kaynaklarda usul ve fü
rüa dair görüşlerine en çok yer verilen 
alimlerdendir. Hanefi usul kitaplarında 
onun görüşleri özellikle sünnet- hadis ve 
ammın tahsisi bahislerinde nakledilir. 
Gerçekten isa. Hanefi usulünün oluşu
muna büyük katkıda bulunmuş ve daha 
sonra Hanefi görüşü haline gelen birçok 
usul kaidesini vazetmiştir. Mesela kıyasa 
aykırı bir hadisin makbul sayılabilmesi için 
ravisinin fakih olmasını şart koşmuş ve 
bu görüşü birçok Hanefi alimi tarafından 
benimsenmiştir. Musarrat* hadisini 
(Müslim, "Büyü'", ı ı ; EbG DavGd, "Bü
yı1' ", 46) sahih olmasına rağmen bu ge
rekçe ile terketmiş. EbG Hüreyre'nin ri
vayetlerini makbul saymadığı yolundaki 
söylentiler ise Cessas tarafından bizzat 
kendi kitabına dayanılarak çürütülmüş
tür ( el-Fuşül, lll , ı 30). Usulünün haber ba
hislerini, onun er-Red 'ala Bişr el-Meri
si ve'ş-Şafi'i fi'l-af.Jbôr, el-ffucecü'ş
şa(Jir ve el-ffucecü'l-kebir adlı eserle
rindeki açıklamalarından hareketle izaha 
çalışan Cessas'ın bu eserlerden yaptığ ı 

geniş iktibaslar göz önüne alındığında . 

Hanefi mezhebinin hadis usulüne ilişkin 
görüşlerini Süfyan b. Sehtan'dan (Sehban) 
sonra ilk defa ilmi olarak temeliendiren 
kişinin isa b. Eban olduğu söylenebilir. Zi
ra ondan önceki Hanefi imamlarının ha
dis ve sünnet konusundaki açıklamaları 
oldukça sınırlıdır. 

Hanefi mezhebinin temel ilkelerini ve 
meselelerini benimseyen. müdafaa eden 
ve yorumlayan i sa b. Eban. mezhebin 
kendi içinde mantık! bir tutarlılığı bulun
duğuna inandığı için imamlardan nakle
dilen ve mezhebi n bütünlüğüyle uyuşma
yan görüşleri eleştirmiş. mesela meclis 
muhayyerliğinin sona ermesini bedenen 
ayrılma şeklinde aniayarak mezhebe ay
kırı bir görüşü benimseyebilmiştir_ Serah
si el-Mebsufta onun bu eleştirilerini ele 
alır ve mezhep imamlarının genel ilkeden 
(kıyas) istihsan sebebiyle ayrıldıklarını. 
isa'nın ise kıyasa uyduğunu söyleyerek 
imamları savunur. 

isa b. Eban. devrinin ilmi tartışmaların
da önemli bir rol oynamıştır. İmam Şa-

fii'nin onunla ilmi tartışmalar yaptığı ve 
arkadaşlarına kendisiyle tartışmalarını 
söylediği belirtilirse de (İbnü ' l-Murtaza, s. 
I 29) bazı Şafii alimleri onun İmam Şafii 
ile karşılaşmadiğını ileri sürerler (N eve

vi. I, ı 50). İmam Şafii'ye karşı mezhebini 
savunurken delil olarak kullandığı hadis
Ieri Hanefi-Mürcil kelamcısı Süfyan b. Seh
tan'ın kitabından almış olması sebebiyle 
Davüd ez-Zahiri tarafından eleştirilerinin 
değersiz görülmesine karşılık hem kendi 
mezhebinden hem Şafii ve Şii mezheple
rinden bazı alimlerce bunlara önem veri
Ierek kendisine eleştiriler yöneltilmiştir. 
Bu konuda eser yazan müellifler arasında 
Ebü Ca'fer et-Tahavi (Kitabü'r-Red 'ala 
'lsa b. Eban{f kitabihi'lle?f semmahu lja
ta'e'l-kütüb). Ebü'I-Abbas İbn Süreye (er
Red 'ala 'lsa b. Eban), Hizanetü'l-hikme'
nin idarecisi Sehl b. Harun (Kitab ila 'lsa 
b. Eban fl 'l-/s:a.Za') ve İsmail b. Ali en-Nev
bahti (Kitabü'r-Red 'ala 'lsa b. Eban fl'l
libas) zikredilebilir. isa b. Muhammed b. 
Ali el-Büleyhid, 'isa b. Ebôn ve ara'ühü'l
uşuliyye adıyla bir yüksek lisans çalışma
sı yapmıştır ( 1415/1995, Camiatü'l-imam 
Muhammed b. Suud el-islamiyye külliyye
tü' ş-şeria 1 Riyad J). 

Eserleri. isa b. Eban'ı şöhrete kavuştu
ran eseri el-ffucecü (ljuccetü)'ş-şa(Jir'
dir. Me'mün'un ders arkadaşı isa b. Ha
rün ei-Haşimi, Me'mün hilafete geçince 
yazdığı bir hadis kitabını getirip Hanefi
ler'in bu kitaptaki hadisiere muhalefet 
ettiklerini söyleyerek o sırada halifenin 
meclisine devam· eden Hanefi alimlerine 
bu hususu sormasını. cevap veremezler
se bir daha huzuruna kabul etmemesini 
önermiştir. Halife de İsmail b. Hammad. 
Bişr b_ Gıyas ve Yahya b. Eksem gibi önde 
gelen Hanefıler'den bu kitaba cevap ver
melerini istemişse de onlardan bir sonuç 
alamamıştır. Halifenin meclisine katılma

yan isa b. Eban durumu öğrenince el
I:I ucecü 'ş-şa(Jir 'i yazmıştır. O dönemden 
günümüze intikal eden usule dair metin
lerin çok sınırlı olması tartışma konuları 
hakkında bilgi edinilmesini güçleştirdiği 
için bu eserin muhtevası önem arzetmek
tedir. Saymert'nin kaydına göre iki ana 
bölümden oluşan kitapta önce haberle
rin çeşitleri , nakil yolları. bunlardan kabul 
edilmesi veya edilmemesi gerekenierin 
neler olduğu , birbirine zıt hadislerle kar
şılaşıldığında ne yapılması gerektiği ko
nuları ele alındıktan sonra bu tür hadis
ler için bölümler açılmış ve her bölümde 
Ebü Hanife'nin delili ve görüşü. onu des
tekleyen rivayetler ve kıyaslar geniş bi
çimde incelenmiştir. Me'mün eseri oku-
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yunca çok beğenmiş ve bundan böyle 
isa'nın meclisine katılmasına izin ver
miştir (A/].baru Ebf fjanf{e, s. ı41-143) . 

Brockelmann ve Fuat Sezgin. bu kitabın 
BankipGr Hudabahş Kütüphanesi'nde (nr. 
ı 596) kayıtlı 168 varaklık bir nüshasının 
bulunduğunu ileri sürerlerse de eseri ye
rinde görüp inceleyen AtikAhmed ei-Bes
tevi. bunun İmam Muhammed'in Kita
bü'l-ffucce 'ala ehli'l-Medine adlı ese
rine ait bir nüsha olduğunu belirlemiş
tir (lnternatiol Conference on the Life, s. 
149). 

isa b. Eban'ın kaynaklarda adları geçen 
diğer eserleri de şunlardır: er-Red 'alô 
Bişr el-Merisi ve'ş-Şati'i fi'l-af.Jbôr, el
ffucecü'l-kebir, Ijaberü'l-va}].id, İ§bd
tü'l-]fıyas, İctihadü'r-re'y, el-'İlel fi 'l
fı]fh, Ijata'ü'l-kütüb, el-Mücmel ve'l
müfesser, el-Cami' fi'l-fı]fh, en-Neva
dir, Kitabü'ş-Şehôdat. 
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İSA EFENDi, Sütçüzade 
(ö. 1037 /1628) 

L Türk mfisikisi bestekarı, hanende_ _j 

İstanbul'da doğdu ve burada yaşadı. 
Devrin üstatlarından iyi bir mOsiki öğre
nimi gördü_ Bilhassa sesinin güzelliğiyle 
tanınan isa Efendi'nin hanendelikteki ba
şarısında icracılığının da payı büyüktür. 
Çalışmalarından onun mOsikinin bütün 
inceliklerine vakıf olduğu anlaşılır_ Şöhre
tinin en parlak zamanı I. Ahmed dönemi-
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dir ( 1603-1617). Isa Efendi'nin ölüm tari
hi konusunda kaynaklarda farklı bilgiler 
verilmektedir. Dönemine daha yakın olan 
İbrahim Cevrl'nin (ö. 1065/1654) divanın
da yer alan Sütçüzade'nin vefatma dair 
tarih kıtasındaki mısraın 1 037 ( 1628) yı
lını vermesine karşılık E bOishakzade Esad 
Efendi ve Müstakimzade gibi bazı kay
naklarda onun 1047 (1637) yılında öldü
ğü kaydedilmiştir. Oğlu Abdüllatif Efendi 
de (ö. 1099/1688) zamanın tanınmış şair 
ve mOsikişinaslarındandır. 

Isa Efendi, hanendeliğinin yanı sıra 
bestekarlığı ile de devrinin önemli mOsiki
şinasiarı arasında yer almıştır. Esad Efen
di Atrabü'l-asar'da onun elli kadar eser 
bestelediğinden söz eder. El yazması güf
te mecmualarında dini ve din dışı saha
daki bazı eserlerine rastlanmaktaysa da 
Yılmaz Öztuna, Tsa Efendi'nin bir saz ese
riyle bir sözlü eserinin zamanımıza ulaş
tığından bahsetmektedir. 
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isA b. MÜSA 
C.r~ ~ ~) 

EbO. Musa ei-Murtaza 
lsa b. Musa b. Muhammed ei-Haşimi 

(ö. 167 /783) 

Abbasi hanedanına mensup 
vali ve kumandan, veliaht. 

_j 

103 (721) yılında Humeyme'de doğdu 
ve burada yetişti. Abbas'i halifeleri Ebü'I
Abbas es-Seffah ile EbO Ca'fer ei-Man
sOr'un yeğenidir. Babası 1 08'de (726) 
ölünce İbrahim ei-İmam'ın himayesinde 
büyüdü (İbn Asakir, XLVIII, 8, 9). Abbas'i 
ihtilali sırasında amcası Ebü'I-Abbas es
Seffah ve ailenin diğer mensuplarıyla bir
likte Humeyme'den Küfe'ye gitti ve arn
casının halifeliğine destek verdi ( 132/749). 
Ebü'I-Abbas es-Seffah halife olunca onu, 
V asıt'ta Emev'iler'in son Irak genel valisi 
Ebu Halid İbn Hübeyre'yi kuşatmış olan 
Hasan b. Kahtabe'ye yardıma gönderdi 
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(Taberl, VII, 431 ). Aynı yıl KOfe valiliğine 
tayin edildi. 134 (752) ve 143 (761) yılla
rında hac em'irliği yaptı. Seffah tarafın
dan Ebu Ca'fer el-MansOr'dan sonra ikin
ci veliaht olarak seçildi. 136'da (754) Sef
fah'ın ölümü üzerine hac em'iri olarak 
Mekke'de bulunan Ebu Ca'fer el-Mansur 
adına halifelik için biat aldı. 

Isa b. MOsa, Ebu Ca'fer ei-Mansür dö
neminde Muhammed b. Abdullah el-Meh
di (en-Nefsüzzekiyye) ve kardeşi İbrahim li
derliğindeki Hz. Ali eviadının isyanlarının 
bastırılmasında önemli rol oynadı. Arala
rında Humeyd b. Kahtabe'nin de bulun
duğu ünlü kumandanlar idaresindeki bü
yük bir orduyla Muhammed en-Nefsüzze
kiyye üzerine gönderildi. Medine'ye yak
laştığında Muhammed en-Nefsüzzekiy
ye'ye ve Medine halkına mektuplar gön
dererek teslim oldukları takdirde can ve 
mallarının emniyet altında olacağını bil
dirdi. Muhammed en-Nefsüzzekiyye ise 
ona kendisinin meşrO halife olduğuna 
dair cevabi mektubunu yazdı ve kendisi
ne itaat etmesini istedi. Bunun üzerine 
şehri kuşatan Isa, tekrar eman teklifin
de bulunduysa da olumlu cevap alamadı. 
Medine halkının bir kısmı Abbas'i kuwet
leri tarafından öldürüldü. bir kısmı da sa
vaştan çekildi. Muhammed en-Nefsüzze
kiyye çatışmalar sırasında öldürüldü ( 14 
Ramazan 14516 Aralık 762) . Isa b. MO sa, 
Medine'yi Abbas( hakimiyeti altına aldık
tan sonra Halife EbO Ca'fer ei-Mansür'un 
emriyle. Basra'da ağabeyi Muhammed 
en-Nefsüzzekiyye adına isyan etmiş olan 
İbrahim b. Abdullah üzerine yürüdü. Kü
fe'ye 9S km. mesafedeki Bahamra'da İb
rahim'le karşılaşan Isa savaş sırasındaya
ralanınca ordusu geri çekilmek zorunda 
kaldı. İbrahim'in ordusunun geri dönmesi 
üzerine tekrar saldırıya geçen Abbas'i kuv
vetleri galip geldiler. Ağır yaralanan İb
rahim öldürüldü (25 Zilkade 1451 14 Şu
bat 763). 

Oğlu Muhammed el-Mehdi'yi veliaht 
yapmak isteyen Ebu Ca'fer el-Mansür, 
Isa'dan veliahtlıktan feragat etmesini is
tedi ( 147/764). Isa veliahtlıktan çekilme
yeceğini söyleyince Küfe valiliğinden azie
dildL Ancak Mansur'un baskıları ve tah
kir edici davranışları karşısında Mehdi'nin 
veliahtlığını kabul etmek zorunda kaldı. 
Isa·n'ın bi.ına karŞılık kendisi ve ailesi için 
çokmiktarda para aldığı kaydedilir (a.g.e., 
VIII. 25). Bu arada Mansur'un halifelikid
diasında bulunan amcası Abdullah b. Ali 
b. Abdullah'ı Isa'ya teslim ederek onu öl
dürmesini istediği, bunun aynı zamanda 
kendisini de ortadan kaldırmaya yönelik 

bir plan olduğunu farkeden Isa'nın onu 
öldürmediği nakledilir (a.g.e., VIII, 7-8). 
Mansur'un 1 S 1 (768) yılında kendisi. oğ
lu Mehdi ve Isa b. Musa için yeniden biat 
aldığı, bu merasirnde halife ve Mehdi'nin 
eli öpülürken Isa'nın elinin sadece tutul
duğu kaydedilmektedir. Muhammed el
Mehdi tarafından da veliahtlıktan vaz
geçmeye zorlanan Isa, para karşılığında 
Mehdi'nin oğulları Musa el-Hadi ve HarO
nürreş'id lehine veliahtlıktan çekildi ( 160/ 
776). 167 (783) yılında Küfe'de vefat et
ti, 168'de (784-85) öldüğü de kaydedilir. 

Bağdat'ın kuruluş çalışmalarına katıl

dığı anlaşılan Isa b. Musa'nın burada bir 
sarayı bulunmaktaydı. Ayrıca Nehrü Isa 
diye bilinen su kanalı onun adına izafe 
edilmektedir. Küfe yakınlarında muhte
melen Ehl-i beyt mensupianna yönelik 
olarak stratejik bir noktada inşa edilen 
Uhaydir Kalesi'nin de kendisi tarafından 
yaptınldığı kaydedilmektedir. Şiiri e de 
meşgul olan Isa b. Musa'nın bazı şiirleri 
günümüze kadar gelmiştir. 
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li! AsoüLMüN'iM MAcio 

isA b. MÜHENNA 
(~~~) 

Şerefüddin Isa 
b. Mühenna b. Mani' et-Tai 

(ö. 683/1284) 

Memlükler'le 
Moğollar arasındaki savaşlarda 

L önemli rol oynayan bir Arap emiri. _j 

Badiyetüşşam'da yaşayan Al-i Fazi ka
bilesinin reisidir. Fırat boylarında ve Ku
zey Suriye'de güvenliğin sağlanmasında 
önemli rolü bulunan Isa b. Mühenna, 
Memlük Sultanı Kutuz'un bölgede haki
miyet kurmasına yardımcı oldu. Sultan 


