İSHAK b. ALi er-RUHAVT
İkinci çeşme Ortaçeşme mevkiindeki
çın ar ağacının altındadır.

Mermerden yapılmış olan bu çeşmenin de gövdesi prizmatik ve üst kısmı pramidal biçimlidir.
Bunun sadece güneydoğu yönündeki cephesinde bir lüle ile önünde tekne yer almaktadır. Aynı cephedeki cell sülüs hatla
yazılmış üç satırlık kitabede 1166 ( 1753)
tarihi mevcuttur. Çeşmenin ilgi çekici yanı. kuzeybatı cephesinde dikdörtgen bir
silme içine mihrap biçiminin verilmiş olmasıdır ve bu haliyle bir namazgah-çeş
me olduğu anlaşılmaktadır. Çeşme halen
bakımlı durumda ve suyu akmaktadır.
Camii. Beykoz'da yaptırdığı diğer bir çeşme de Serbostanl Mustafa Ağa
Camii'nin (Yalıköy Camii) mihrap dış duvarı önünde yer almaktadır. Ana caddenin genişletilmesi , caminin onarımı ve müftülük binasının yapımı sırasında yerinden
sökülen çeşme bir süre Beykoz Belediyesi'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 sathi bir n iş içine ayna taşı konumunda ve
sütun gövdesini andıran silindir biçiminde mermer bir taş konulmuştur. Altta
bu taşın içine oyulan su kanalı vasıtasıyla
beslenen lüle mevcut olup üstte de kitabe yer almaktadır. Kitabeye göre çeşme
nin inşa tarihi 1154'tür (1741 ). Çeşmenin
üst kısmı küçük bir kavuk şeklinde biçimlenmekte olup bu haliyle bir mezar taşını
andırmaktadır. Teknesinin iki yanında
testi setleri yer almaktadır.
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Kireçburnu. Kireçburnu'nda ana cadde
üzerindeki set üstünde, Kireçburnu Camii ( Ağaça ltı Camii) önünde bulunmaktadır. Diğerlerine oranla çok daha sade bir
görünüşe sahip olan çeşme basit bir ayna taşı ile mermer bir oluktan ibarettir.
Ayna taşı üzerindeki cell sülüs hatla Emin

Efendi tarafından yazılmış iki
tabesi 1163 ( 1750) tarihlidir.
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Ruha'da (Urfa) doğdu. Irakyöresinde
bir ara Halep'te bulunduğu anlaşılmaktadır. Steinschneider kaynak göstermeden onun bir hıristiyan olduğunu
söyler. J. Christoph Bürgel ise Edebü'ttabib'in mevcut yazmasının ilk sayfasın
daki "İshak b. Ali ei-Yehudl" kaydına da-

yaşadığı ,

yanarak müellifi kendisinden daha meş
hur yahudi meslektaşları arasında görme eğilimindedir (ZDfvlG, cxvıı ı ı 9671. s.
9 ı) Yine Edebü 't-tabib'deki bazı ifadelerinden onun tek tanncı olduğu sonucu
çıkmaktadır. Mesela bir yerde (Edebü'ttablb ln şr. F. SezginJ. s. 12) Allah'ın vahdaniyyetini ikrar etmenin gerektiğini vurgularken 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 etmektedir (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-tabib'in ilmi neşrini hazırlayan Merlzen
Said Merlzen Aslrl eserin başına ekiediği
incelemede Ruhavl'nin, tabipierin mesleklerini icraya başlamadan önce imtihan
edilmesi yönündeki bir temennisinin 319'da (931) Abbas! Halifesi Muktedir-Billah
tarafından uygulamaya konulduğunu hatırlatarak onun 319'dan önceki bir tarihte vefat ettiği sonucuna varır (Edebü 'ttablb, neşredenin girişi, s. 8-9) .
Edebü't-tabib'deki dini üslüptan angöre 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. hikmet sahibi, öldüren. dirilten. hasta eden,
şifa veren bir varlıktır. Bir hekim bütün
sevgi ve düşüncesini gönülden Allah'a yöneltmelidir (Edebü't-tablb ln ş r. F SezginJ.
s. 9- ı 0). inancını Aristo'nun Metafizika
ve Fizika adlı eserlerinden , Eflatun'un
Phaidon diyalogundan, Hipokrat yemininin 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 ş ifa verenin Allah olduğu, dolayısıyla tıp sanatının insanlara Allah tarafından ilham edildiği fikrini vurgulamak
istemektedir (a.g.e., s. ll- ı 7) Bunu yaparken de üstadı Callnüs'un otoritesine
başvuran Ruhavl. beşeri bilgiye ait metotların genel bir tıp teorisinin esaslarını
kurmaya yetmeyeceğini ve bu ilmin esasları bakımından ilahi ilhama dayandığını
ileri sürer.
laşıldığına
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Ruhavi'ye göre başta tıp olmak üzere
bütün uygulamalı bilimlerde akıl yürütme
ve deney şeklinde iki metot vardır. Bu
metotlardan her birinin yalnız başına tıp
sanatının icrasında yetersiz olduğu açık
tır. Tıbbın hem ilim hem uygulama yönü
iki metodun birleştirilmesini gerektirir.
Edebü't-tabib dışındaki eserlerinin de
Callnus'un kitaplarından derlenen metinlerden oluşmasından hareketle Ruhavi'nin Callnusçu tıp teorisine sonuna kadar
sadık kaldığı söylenebilir. Callnus. yalnız
bir tıp otoritesi olarak değil Ara'ü Bu~
rat ve Felôtun, Fi'l-A]Jlô~, Fi Enne ~u
va'n-nets tevabi' li-mizaci'l-beden adlı
eserleriyle bir filozof olarak da Ruhavi'yi
ilgilendirmiş ve müellif bu eseriere sık sık
başvurmuştur. Ruhavl, Callnus'un felsefi
eserlerinin etkisiyle Eflatuncu üçlü nefis
teorisini benimsemiş ; akıl, öfke ve şeh
vet güçlerinin sırasıyla beyin, kalp ve karaciğer le organik seviyedeki ilişkisini yine Eflatun'un adalet doktrinine göre bir
denge esasına bağlamıştır. Callnus'un Fi
Enne ~uva'n-nefs adlı eserinden de anlaşılacağı gibi ruhun güçleri organizmanın mizacına bağlı olduğuna göre Ruhavi
bu ilkeden ruh ve beden sağlığı arasında
ki ilişkiye kolayca ulaşabilmiştir (a.g.e., s.
20-21 ). Müellife göre eğitim yoluyla ahiakın iyileştirilmesi mümkündür. Kazanılan
iyi ahlak bir bakıma "müktesep akıl" dır
(a.g.e., s. 28). Bazı İşraki fikirlerine rağ
men fiziKi varlığın incelenmesinde tecrübeye büyük önem veren Ruhavl. tıpta bu
ilkeye riayet etmeyen hekimin ya sağlık
lı insanları hasta edeceğini yahut hastasının ölümüne sebep olacağını belirtir
(a.g.e., s. 100). Hekimlikteki hatanın öteki disiplinlerdeki hatalara benzemediğini
hatırlatan müellif, hekimlerin ciddi bir
imtihana tabi tutulduktan sonra meslek-
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lerini icra etmelerine izin verilmesi gerekifade eder. Nitekim bu konuda müstakil bir eser de kaleme almıştır (a.g.e., s.
182-184).
Ruhavl, Helenistik kültürle içli dışlı olduğu kadar kendi çağdaşlarını da yakın
dan takip etmiştir. Kindl'nin felsefeci kişiliğinden övgüyle bahseden müellif, Huneyn b. İshak ve oğlunun akli ilimlerdeki
üstünlüklerine işaret eder. Ayrıca kendi
dönemine kadar yaşamış ünlü hekimlerin İslam halifeleri nezdindeki mevkileriyle ilgili olarak çeşitli örnekler aktarmış
(a.g.e., s. 164- 170) , bu tarihi malzerneye
İbn Ebu Usaybia tarafından sıkça başvu
rulmuştur (krş . 'Uyunü'L-enbti' , s. 191 ,
207,215,225,234,241,242, 246) . Edebü't-tabib'in, IV. (X.) yüzyılda " İslam dünyasının Callnus'u" olarak ün yapmış Ebu
Bekir er-Razl'nin A]Jlô~u't-tabib adlı eserine (Kaya, s. 232-246) ilham kaynağı olduğu söylenebilir.
Eserleri. 1. Edebü't-tabib. Ruhavi'nin
günümüze ulaşan tek eseri olup bilinen
yegane nüshası Edirne Selimiye Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (nr. 1658). Tıpkıbasımı
Fuat Sezgin tarafından yapılmış (Frankfurt 1985), daha sonra Merlzen Said Merlzen Aslrl ilmi neşrini gerçekleştirmiştir
(bk. bibl.) . Martin Lewey eseri Medical
Ethics of Medieval !~lam with Special
Reterence to al-Ruhiiwis "Practical
Ethics of the Physician .. . " adıyla İngi
lizce'ye tercüme etmiştir ( Transactions,
Philadelphia 1967). z. Künnaş. Callnus'un, Arapça'da el-Meyamir ii terkibi'l-edviye bi-l;asebi emra:lı'l-a'za' mine'r-re's ile'l-~adem ad ıyla bilinen on
makalesinden derlenmiştir. 3. Cevami'.
Yine Callnus'un dört kitabından oluşan
ve İslam dünyasında Cevami'u'l-İsken
deraniyyin adıyla anılan koleksiyandan
tiğini
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İLHAN KUTLUER

İSHAK BEY
(ö. 848/1444)
Osmanlı

L

uç beyi.

Kimliği hakkında

yeterli bilgi yoktur.
bir aileye mensup olup Bosnalı
aristokrat ailelerden Kosac ve Pavlovicler'1e akrabalığından söz edilir. Onu yakın
dan tanıdığı , hatta bir müddet yanında
kaldığı anlaşılan Aşıkpaşazade, Üsküp uç
beyi Paşa Yiğit'in evlatlığı ve yetiştirme
si olduğunu yazar (Tarih, s. 134 ). Tayyip
Gökbilgin, 1453 ve 1461 yıllarına ait iki
belgeden hareketle babasının adını Koç
Hüseyin Bey olarak verir (Edirne ve Paşa
Livası, s. 333) . "Kosac" ile "Koç"l akabının
benzerliği böyle bir irtibatın bulunabileceği ihtimalini ortaya koyarsa da burada
adı geçen şahsın uç beyi İshak'la ilgisi
şüphelidir. Üsküp'te yaptırdığı caminin
sonradan yazıldığı anlaşılan kitabesinde
babasının adının Paşa Yiğit Bey olarak
geçmesi gerçek durumu yansıtmayıp
onun yanında yetişmiş olmasından dolaHıristiyan

1420'lere kadar Üsküp uç beyliğinde
sonra
onun yerine uç beyi oldu. Osmanlı kaynaklarına göre 1424'te ll. Murad Rumeli'deki sınır bölgelerini birer uç beyine
verdiğinde Sırbistan kesimini (Laz-ili)
ona " ısmarlamıştı" . 1426 tarihli bir kayıt
ta, Venedikliler'in İşkodra'daki topraklarını korumak için İshak'a 200 altın haraç
ödediklerinin belirtilmesi uç beyleri arasında güçlü birmevkide bulunduğunu
gösterir. Üsküp'te üslenen İshak Bey akın
sahası olan Sırbistan yanında Bosna, Arbulunduğu anlaşılan Paşa Yiğit'ten
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4. Keyfe yenbagi en yümtel;ane't-tabib (Edebü 't-tabfb 1nşr. F.
Sezgi n ı. s. 184 ). s. el-Med]Jal ila 'ilmi'lcedel. Tartışma ve ikna metodunu öğre
ten kitap, hekim- hasta diyalogunun sağ
lıklı şekilde gerçekleşmesini temin maksadıyla kaleme alınmıştır ( a.g.e., s. 152).
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