
TsA EFENDi. Sütçüzade 

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 


