
rak yorumlamışlar ve Rebeka'nın kiliseyi 
temsil ettiğini söylemişlerdir (a.g.e., ıx . 

4-6). 

Kur'an'da İshak kelimesi on yedi yerde 
geçmektedir. Altı yerde İbrahim , İsmail 
ve İshak sıralamasıyla (ei-Bakara 2/ 13 3. 
ı 36, ı 40; Al-i im ran 3/84; en-N isa 4/ 1 63; 
i b ra hi m ı 4/39 ). bir yerde Hz. İbrahim 'e 
(es-Saffat 37/ 1 ı 2). bir yerde Sare'ye müj
delenmesi (Hud ı 1/7 ı) şeklinde, dokuz 
yerde ise İsmail zikredilmeden İbrahim'e 
İshak ve Ya'küb'un verilişi. İbrahim , İshak 
ve Ya'küb sıralamasıyla (el-En 'am 6/84; 
Hud ı I/7 ı ; Yusuf ı 2/6, 38; Meryem ı 9/49; 
el-Enbiya 2 1/72 ; ei-Ankebut 29/27 ; es
Saffat 3711 ı 3; Sad 38!45) zikredilmekte
dir. Kur'an'a göre Hz. İbrahim. putperest 
kavmi tarafından ateşe atıldıktan (el-En
biya 21168; es-Saffat 3 7 /97) ve ilahi yardım

la kurtulduktan sonra kavmini terkede
rek bereketli diyara ulaştırılır (el-Enbiya 
21 /70-71) İbrahim salihlerden bir evlat 
vermesi içinAilah 'a dua eder (es -Saffat 
37/ 1 00). Duası kabul edilir ve kendisine 
us! u bir erkek çocuk müjdel~nir. Bu ço
cuk belli bir yaşa gelince İbrahim'den oğ
lunu kurban etmesi istenir. Baba ve oğul 
emre uyarlar ve imtihanı başarırlar. Kar
şılığında kurban edilecek oğul yerine bü
yük bir kurbanlık koç verilir. kendilerine 
iyi bir nam bırakılır ve salihlerden bir pey
gamber olmak üzere İshak müjdelenir. 
Kendisi ve İshak mübarek kılınır (es-Saf
fat 37/ 101-1 13). Bu ifadelerden İshak' ın 
Hz. İbrahim'in ilk çocuğu olmadığı, ilk ço
cuğunu kurban etme imtihanını başarıyla 
verdiği için ikinci çocuğu olarak müjde
lendiği ve onun peygamber kılındığı an
laş ılmaktadır. 

Tevrat'ta olduğu gibi Kur'an'a göre de 
Hz. İbrahim çocuğu olmadığı için Allah'a 
yalvarıp çocuk istemiş (es-Saffat 3 71 ı 00) . 
ilerlemiş yaşında çocuk sahibi olmuştur 
(İbrahim 14/39). Kur'an'da Hz. İ brahim bu 
durumu ifade ederken. "İhtiyar halimde 
bana İsmai l' i ve İshak' ı lutfeden Allah'a 
hamdolsun" demekte. buradan ikinci 
çocuğun İshak olduğu anlaşılmaktadır. 
Kur'an'da ayrıca Tevrat'ta olduğu gibi Hz. 
İbrahim'in misafirleri kıssası da yer al
makta, bu çerçevede İshak'ın müjdelen
mesi söz konusu edilmektedir. İbrahim'e 
gelen Allah elçileri (melekler) o esnada 
ayakta olan ve gülen Sare'ye İshak' ı , ar
dından da Ya'küb'u müjdelerler. Sare'
nin. "Olacak şey değil , ben bir kocakarı , 
bu kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu 
doğuracağım? Bu gerçekten şaşılacak 
bir şey! " demesi üzerine melekler. "AI
lah ' ın emrine şaşıyor musun? Ey hane 

halkı , Allah 'ınrahmeti ve bereketi sizin 
üzerinizedir" diye cevap verirler (Hud ı I / 
69-73). 

Kur'an'da üç yerde (Meryem ı 9/49; el 
Enbiya 2 1/7 2; el-Ankebut 29/27). Hz. İbra
him'in putperest kavminden ayrılışından 
sonra kendisine İshak'ın bağışlandığı ifa
de edilmekte. peygamberlik ve kitapların 
onların soyundan gelenlere verildiği bil
dirilmektedir. İshak Kur'an'da ayrıca Hz. 

·Yusuf'un atası olarak zikredilir (Yusuf ı 2/ 
6, 38 ). Ya'küb'un sorusu üzerine oğulları, 
"Senin ve atalarının İbrahim . İsmail ve 
İshak'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk ede
ceğiz" demişler (ei-Bakara 2/1 33). müslü
manlardan, "Biz Allah'a ve bize indirile
ne, İbrahim, İsmail, İshak, Ya'küb ve es
bata indirilene, Musa ve İsa'ya verilen ler
le, rableri tarafından diğer peygamber
lere verilenlere. onlardan hiçbiri arasında 
fark gözetmeksizin inandık ve biz sadece 
Allah'a teslim olduk" demeleri istenmiş

tir (ei-Bakara 2/ 1 36). İ shak'ın yahudi ve 
hıristiyan olmadığı da belirtilmiştir (el
Bakara 2/140) . 

Kur'an'da İshak'a vahiy gönderildiği 
(en-Nisa 4/ 163). hidayete erdirildiği (e l
En ·am 6/84 ), salihlerden olduğu ( el-Enbi
ya 2 1/72). mübarek kılındığı (es-Saffat 37/ 
ı ı 3). doğumunun müjdelendiği (Hud ıl/ 
7 ı ; es-Saffat 37/11 2). onun ilahi bir bağış 
olduğu (ei -En 'am 6/84; İbrahim 14/39; 
Meryem 19/49; el-Enbiya 2 1/72; el-Anke
but 29/27) bildirilmektedir. 

Tevrat'ta Hz. İbrahim'in İshak'ı kurban 
etmek istediği ismen açık olarak ifade . 
edilirken Kur'an'da isim belirtilmemiş, 
bu sebeple İbrahim'in hangi oğlunu kur
ban etmek istediği hususunda görüş ay
rılığı ortaya çıkmıştır. Müslümanların ço
ğunluğu kurban edilmek istenenin İsmail 
olduğunu kabul ederken sahabeden Hz. 
ömer ve Ali, sonraki nesillerden Ka'b el
Ah bar. Said b. Cübeyr. Ebü'I-Hüzeyl el
AliM, Zühri. Süddi, Taberi, İbn Kuteybe 
gibi alimler İ shak' ın kurban edilmek is
tendiğine kanidirler. Abdullah b. Mes'ud 
da İshak peygamberden "zebihullah" diye 
söz eder. islami kaynaklarda Hz. Yusuf'un 
Mısır kralına, "Benimle beraber yemek 
yemek mi istiyorsun? Ben, İbrahim Hali
luilah 'ın oğlu İshak Zebihullah 'ın oğlu Ya'
küb Nebiyyullah'ın oğluyum" dediği riva
yet edilir. Bazı kaynaklarda (mesela bk. 
Sa 'lebi. s. 92-93) İshak'ın kurban edilişiyle 
ilgili birçok hadis rivayet edilirse de bun
ların hiçbiri sahih hadis mecmualarında 
bulunmamaktadır. Bu son kaynaklardaki 
hadislerde Hz. İshak sadece ismen zikre
dilmektedir. 

İSHAK AGA CESMELERi 

Kur'an ve hadisler dışındaki İslami kay
naklara göre Sare, Hz. İbrahim'in amçası 
Harran'ın (Süddl'nin nakline göre Harran 
melikinin) kızıdır. Lut kavmini helak et
mekle görevli melekler Allah'ın emriyle 
İbrahim 'e uğrayıp ona ve Sare'ye bir ço
cukları olacağını müjdeleyince bunu du
yan Sare gülmüş ve Cebrail'e bu işin ola
bilmesinin alarnetini sormuştur. Cebrail 
eline kuru bir dal alıp parmakları arasın
da yuvarlamış , neticede dal yeşermiştir. 

Bunun üzerine Hz. İbrahim , "O doğacak 
çocukAllah'a kurbandır" demiştir. İshak, 
Esav ve Ya'küb'un doğumlarından sonra 
1 00 yıl daha yaşamış. 1.70 yaşında vefat 
etmiştir. Çocukları onu babası İbrahim'in 
yanına defnetınişlerdir ( a.g.e., s. 81 - ı 02) . 
İslami kaynaklarda geçen İshak' la ilgili 
bilgiler yahudi kaynaklarındakilerle bü
yük benzerlik gösterir. 
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Iii ÖMER FARUK H ARMAN 

İSHAK AGA ÇEŞMELERİ 

Gümrük Emini İshak Ağa'nın 
(ö. 1176/ 1 763) 

İstanbul' da yaptırdığı çeşmeler. 
_j 

1. Mahmud devrinde başta gümrük 
eminliği olmak üzere çeşitli görevlerde 
bulunan İshak Ağa'nın İstanbul'da beş 
çeşme yaptırdığı bilinmektedir. Çeşrne
lerin dördü Beykqz'da, biri Kireçburnu'n
da bulunmaktadır. Bunlar arasında en 
muhteşemi , Beykoz Camii 'nin (Mustafa 
Ağa Camii) karşısındaki ulu çınarın altın
da bulunan ve "Onçeşmeler" diye anılan 
meydan çeşmesidir. 
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iSHAK AGA ÇEŞMELERi 

lshak Ağa' nın Beykoz'daki meydan çesmesi -Istanbul 

Beykoz İskele Meydanı . Suyu oldukça 
gür bir kaynaktan beslenen çeşmenin ye
rinde daha eski bir çeşmenin bulunduğu 
bilinmektedir (Ayva n sa ray!, Hadikatü '1-
cevami', ıı. 152). Kanuni Sultan Süleyman 
ve ll. Selim'in has odabaşılarından Beh
ruz Ağa'nın yaptırdığı bu küçük çeşme
nin üzeri kubbeyle örtülüydü. İbrahim 
Hakkı Konyalı , Mimar Sinan'a cami, mek
tep. çarşı ve çeşme gibi eserler inşa et
tiren Behruz Ağa'nın bu çeşmeyi de ona 
yaptırmış olabileceğin i ileri sürmektedir 
(İst.A , V, 26 52) . AncakSinan 'la ilgili tez
kirelerde çeşmenin adı geçmemektedir. 
Eremya Çelebi Kömürciyan. muhtemelen 
bu çeşmenin yerine işaret ederek iskele
nin yanında yerden fışkıran su ile Rum ca 
kitabeli eski bir su haznesi gördüğünü 
kaydeder (İstanbul Tarihi, s. 46) . 

1. Mahmud, harap durumda olan Bey
koz yakınındaki Tokat Kasrı ' nı yeniletir
ken Beykoz halkının susuzluktan Şikayet 
etmesi üzerine Behruz Ağa'nın yaptırdı

ğı eski çeşmenin onarımı için Sadrazam 
Seyyid Hasan Paşa'yı görevlendirmiş , fa
kat kısa bir süre sonra paşanın aziedile
rek sürgüne gönderilmesi üzerine bu gö
rev Gümrük Emini İshak Ağa'ya verilmiş
tir. Mir'ô.t-ı İstanbul'da (1, 23 1) Şair Nev
res'in çeşme için kitabe metni olarakyaz
dığı on kıtalık bir kaside bulunmaktadır. 
Bu kitabe metninin çeşmeye konulmak 
üzere hazırlandığı . fakat gel işen olaylar 
sebebiyle konulamadığı anlaşılmaktadır. 
Günümüzde mevcut olan kitabede ise İs
hak Ağa'nın adı ve 11 59 (1746) tarihi yer 
almaktadır. Cell sülüs hatla tek satır ha
linde yazılan kitabenin hattatı , adı kay
dedilmemiş olmakla beraber İshakAğa' 
nın yaptırdığı diğer bütün çeşmelerin ki-
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tabelerini de yazan Edirneli Emin Efen
di'dir. 

Yapıda barok üsiQp özellikleri görül
mektedir. Geniş saçaklı bir çatı altında yer 
alan çeşmenin sofa kısmının eni 6. boyu 
8. yüksekliği4 m. kadardır. Bunun ardın
da su haznesi yer alır. Haznede toplanan 
su tunçtan yapılm ış on adet lüleden sü
rekli akmakta ve bundan dolayı yapı "On
çeşmeler" diye anılmaktadır. Lülelerden 
ortada bulunan iki tanesinin çapı diğer
lerinden daha geniştir. Lülelerin sıralan
dığı. hazne duvarıyla ortak olan bu muh
teşem cephe kaliteli mermer levhalarla 
kaplanmış . çapı geniş olan iki lüle dilimli 
bir kemere sahip sağır bir n işin içine alın
mıştır. Sığ bir tekneye akan suyun taşan 
kısmı, mermer döşemeye oyulmuş "T" 
şeklindeki bir kanalcık vasıtasıyla denize 
yollanmaktadır. 

Yol seviyesinden aşağıda bulunduğu 
için çeşmeye üç yandan birkaç basamaklı 
merdivenle in ilir. Çatısı , kenger yaprakla
rından oluşan dilimli başlıklara sahip se
kiz adet ince gövdeli mermer sütun ve on 
iki kemerle taşınmaktadır. Lülelerin bu
lunduğu kısmın üzeri yayvan bir çapraz 
tonoz. dışa kemerlerle açılan öndeki kısım 
ise geniş saçaklı ahşap bir çatı ile örtülü
dür. Haznenin üzeri de hafif meyilli bir ça
tıyla kapatılm ıştır. Kesme taş ve tuğla
dan inşa edilen haznenin tabanında altı

gen biçimli tuğlalar kullanılmıştır. 

İshak Ağa Çeşmesi'nin tavan. saçak altı 
ve kemerleri kalem işleriyle süslenm iştir. 

Bej renkte bir zemin üzerine yeşil ve kır
mızının hakim olduğu bitkisel kompozis
yonlar yapılmış . panolar kırm ızı renkte 
dar bordürlerle sınırlan mıştır. Bunlar, 
çeşmenin Türk klasik üsiQbunda yapılmış 
orüinal süslemeleridir. Daha önceki bir 
onarım sırasında eski süslemelerin üzeri-

Beykoz 
çayırında 

lshak Ma 
tarafından 

yaptırılan 

çesmeler 

ne Ermeni ustalar tarafından Batı üsiQ
bunda ağır bir süsleme yapı l mıştır. Ek
rem Hakkı Ayverdi gözetiminde Sular İda
resi 'nin yaptırdığı sonraki ananmda bu
gün görülen süslemeler ortaya çıkarılarak 
restorasyonları gerçekleştirilmişti r. Çeş

me son olarak Aralık 1986'da Beykoz Be
lediyesi tarafından onarılmıştır. 

Çeşmenin yakınındaki tek hamam Beh
ruz Ağa zamanında buradaki çeşmeye 
vakfedilmiştir. Çeşmenin üst kısmında 
Ahmed Ağa tarafından yaptırılan iki oda
lı ahşap mektep 1909'da cüiQs şenlikleri 
sırasında çıkan yangında yan mıştır. 

Beykoz Çayırı . Beykoz çayırında İshak 
Ağa tarafından yaptırılan iki çeşme bu
lunmaktadır. Bunlardan denize daha ya
kın (gün eyde) olanı kır kahvesinin önün
de yer alır. Yerli halkın Terazibaşı Çeşmesi 

dediği çeşme İshak Ağa'nın ilk aziedilişin
den sonra 1163 (1750) yılında yapılm ış

tır. Üzerindeki tarih kitabesi üç satır ha
linde cell sülüs hatla yazılmıştır. Görüntü 
itibariyle mermerden yapılmış bodur göv
deli bir dikilitaş izlenimi veren çeşme . 

1,20 x 1,00 m. ebadında dikdörtgen ke
sitli kaideden gelişen prizmatik bir şekle 
sahiptir. Dört cephesinde dikdörtgen sil
melerle sınırlanmış sathl n i şler yer al
makta, ayna taşı şekline bürünmüş olan 
bu yüzeylerde birer lüle bulunmaktad ı r. 

Bugün sadece kitabenin yer ald ı ğı cep
hedeki lüleden su akmaktadır. Çeşmenin 

eski fotoğraflarından anlaşıldığı kadarıy
la bütün cephelerde birer tekne bulun
maktaydı (Ta nı ş ık, ll, 355) . Günümüzde 
yalnız kitabeli cephede zemin seviyesin
den aşağıda bir tekne mevcuttur. Boyu 
4 metreye varan haznesi kademeli bir 
m ermer saçakla nihayetlenmektedir. Üst 
kısmına volütlerle süslü. çift yana meyilli 
bir çatı biçimi verilmiştir. 



İkinci çeşme Ortaçeşme mevkiindeki 
çın ar ağacının altındadır. Mermerden ya
pılmış olan bu çeşmenin de gövdesi priz
matik ve üst kısmı pramidal biçimlidir. 
Bunun sadece güneydoğu yönündeki cep
hesinde bir lüle ile önünde tekne yer al
maktadır. Aynı cephedeki cell sülüs hatla 
yazılmış üç satırlık kitabede 1166 ( 1753) 
tarihi mevcuttur. Çeşmenin ilgi çekici ya
nı. kuzeybatı cephesinde dikdörtgen bir 
silme içine mihrap biçiminin verilmiş ol
masıdır ve bu haliyle bir namazgah-çeş
me olduğu anlaşılmaktadır. Çeşme halen 
bakımlı durumda ve suyu akmaktadır. 

Yalıköy Camii. Beykoz'da yaptırdığı di
ğer bir çeşme de Serbostanl Mustafa Ağa 
Camii'nin (Yalıköy Camii) mihrap dış duva
rı önünde yer almaktadır. Ana caddenin ge
nişletilmesi , caminin onarımı ve müftü
lük binasının yapımı sırasında yerinden 
sökülen çeşme bir süre Beykoz Belediye
si'nin deposunda muhafaza edilmiş, 1996 
yılında tekrar yerine monte edilmiştir. Bir 
cephesinden mihrap duvarına komşu, 
yan cepheleri sağır olan çeşmenin lüle ve 
teknesinin bulunduğu cephede, iki adet 
ince gövdeli sütunçe arasına alınmış sat
hi bir n iş içine ayna taşı konumunda ve 
sütun gövdesini andıran silindir biçimin
de mermer bir taş konulmuştur. Altta 
bu taşın içine oyulan su kanalı vasıtasıyla 
beslenen lüle mevcut olup üstte de kita
be yer almaktadır. Kitabeye göre çeşme
nin inşa tarihi 1154'tür (1741 ). Çeşmenin 
üst kısmı küçük bir kavuk şeklinde biçim
lenmekte olup bu haliyle bir mezar taşını 
andırmaktadır. Teknesinin iki yanında 
testi setleri yer almaktadır. 

Kireçburnu. Kireçburnu'nda ana cadde 
üzerindeki set üstünde, Kireçburnu Ca
mii (Ağaça ltı Camii) önünde bulunmakta
dır. Diğerlerine oranla çok daha sade bir 
görünüşe sahip olan çeşme basit bir ay
na taşı ile mermer bir oluktan ibarettir. 
Ayna taşı üzerindeki cell sülüs hatla Emin 

lshak Ağa'nın 
Kirecburnu 
Cami i 
avlusundaki 
cesmesi 
Sa rıyer 1 

istanbul 

ishak Ağa' nın. 
serbestani 

Mustafa 
Ağa Camii 

rıii hrap 

dış duvarı 

önündeki 
cesmesi 
Beykoz 1 
Istanbul 

Efendi tarafından yazılmış iki satırlık ki
tabesi 1163 ( 1750) tarihlidir. 
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~ HüLYA Koç- ENis KARAKAYA 

İSHAK b. ALİer-RUHAvi 
( -s~l.:ı. }1 ~ 0-! Jb....! ) 

(ö. 319/931'den önce) 

Hekimlik ahlakına dair 
Edebü't-tabib 

adlı eseriyle tanınan tabip. 
_j 

Ruha'da (Urfa) doğdu. Irakyöresinde 
yaşadığı , bir ara Halep'te bulunduğu an
laşılmaktadır. Steinschneider kaynak gös
termeden onun bir hıristiyan olduğunu 
söyler. J. Christoph Bürgel ise Edebü't
tabib'in mevcut yazmasının ilk sayfasın
daki "İshak b. Ali ei-Yehudl" kaydına da-

İSHAK b. ALi er-RUHAVT 

yanarak müellifi kendisinden daha meş
hur yahudi meslektaşları arasında gör
me eğilimindedir (ZDfvlG, cxvıı ı ı 9671. s. 
9 ı) Yine Edebü 't-tabib'deki bazı ifade
lerinden onun tek tanncı olduğu sonucu 
çıkmaktadır. Mesela bir yerde (Edebü't
tablb ln şr. F. SezginJ. s. 12) Allah'ın vah
daniyyetini ikrar etmenin gerektiğini vur
gularken bir başka yerde (a.g.e., s. 20) 

Huneyn b. İshak'ın tevhid mezhebine 
aykırı inanca sahip bulunduğundan söz 
eder. Bu bilgilere göre Ruhavi'nin yahudi 
olması ihtimali yüksektir. Fuat Sezgin de 
onun bir muvahhid olduğunu teyit et
mektedir (GAS, lll, 264). Hakkında tek 
kaynak olan İbn Ebu Usaybia'nın verdiği 
kısa malumata göre Ruhavl, döneminde 
başarılı bir hekim olarak ün yapmış, ayrı
ca bir Callnus (Ga len) uzmanı sayılmıştır 

('Uyünü'l-enba', s. 342). Ruhavi'nin ölüm 
tarihi tesbit edilememiştir. Edebü't-ta
bib'in ilmi neşrini hazırlayan Merlzen 
Said Merlzen Aslrl eserin başına ekiediği 
incelemede Ruhavl'nin, tabipierin mes
leklerini icraya başlamadan önce imtihan 
edilmesi yönündeki bir temennisinin 319'
da (931) Abbas! Halifesi Muktedir-Billah 
tarafından uygulamaya konulduğunu ha
tırlatarak onun 319'dan önceki bir tarih
te vefat ettiği sonucuna varır (Edebü 't
tablb, neşredenin girişi, s. 8-9) . 

Edebü't-tabib'deki dini üslüptan an
laşıldığına göre sağlam bir Tanrı inancına 
sahip olan Ruhavi ahlak mefhumuna son 
derece önem vermekteydi. Onun, gerçek 
bir hekim olmanın ilk şartı olarak yaratıcı 
bir Tanrı inancını ileri sürmesi bu bakım
dan ilgi çekicidir. Tanrı her şeye kadir. hik
met sahibi, öldüren. dirilten. hasta eden, 
şifa veren bir varlıktır. Bir hekim bütün 
sevgi ve düşüncesini gönülden Allah'a yö
neltmelidir (Edebü't-tablb lnş r. F SezginJ. 
s. 9- ı 0). inancını Aristo'nun Metafizika 
ve Fizika adlı eserlerinden , Eflatun'un 
Phaidon diyalogundan, Hipokrat yemini
nin Arapça nüshasından (Kitabü'l-Eyman 
ve'l-'u!):üd). Callnus'un Fi Menatli'l-a'za' 
adlı eserinden iktibaslarla destekleyen 
Ruhavl, Allah'ın varlığı ve O'nun yarattık
ları hakkındaki bilgisinden hareketle esas 
itibariyle şifa verenin Allah olduğu, dola
yısıyla tıp sanatının insanlara Allah tara
fından ilham edildiği fikrini vurgulamak 
istemektedir (a.g.e., s. ll- ı 7) Bunu ya
parken de üstadı Callnüs'un otoritesine 
başvuran Ruhavl. beşeri bilgiye ait me
totların genel bir tıp teorisinin esaslarını 
kurmaya yetmeyeceğini ve bu ilmin esas
ları bakımından ilahi ilhama dayandığını 
ileri sürer. 
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