
navutluk ve Hırvatistan'a kadar uzandı. 
Oruç Bey'e göre. Sırp Despotu Stefan'ın 
ölümünün ( 19 Temmuz 1427) ardından 
zaptedilen Güvercinlik (Golubac) Kalesi'ni 
kuşatma altına alan Macarlar'ı ani bir 
baskınla dağıtan Rumeli Beylerbeyi Si
nan'ın kuwetleri arasında İshak da bulu
nuyordu (Tevarih-i A L-i Osman, s. 48). İs
hak Bey. Sinan ve uç beyi Turhan ile bir
likte 1432'de Arnavutluk'ta çıkan isyanı 
bastırmak için Serez'e gelen ll. Murad'ın 

ordusuna katıldı. Sırp despotu olan Georg 
Brankovic ile (Vulkovic, Osmanlı kaynakla
rında Vılkoğlu) ll. Murad arasındaki mü
nasebetlerde anahtar rolü oynadı; Sırp 
despotunun merkezi Semendire'de olup 
bitenden padişahı haberdar etti. Osmanlı 
üstünlüğünü kabul eden Georg, bunun 
bir göstergesi olarak kızı Mara'yı ll. Mu
rad'a nikahlamak istediğinde gelini Se
mendire'den almaya giden düğün heye
tine İshak Bey'in hanımı önderlik yapmış
tı. Bu devreye ait hadiseleri karışık olarak 
veren Aşıkpaşazade'ye göre Murad Bur
sa'da düğün yaparken Sırp despotu, İs
hak Bey'in oğlu Deli Paşa lakabıyla anılan 
Paşa Bey'i esir almış ve aradaki müna
sebetin bozulmasına yol açmıştı. Ancak 
Aşıkpaşazade bunu daha erken tarihli 
olaylar arasında zikreder. Sırp despotu
nun Osmanlı hakimiyetini tanımasından 
sonra oğlu Gregor'un İshak Bey ile birlikte 
İşkodra'ya sefer yaptığı bilindiğine göre 
(Jorga, ı. 415) bu olayın söz konusu sefer 
sırasında yahut sonrasında vuku bulmuş 
olduğu söylenebilir. Nitekim bunun he
men ardından İshak Bey'in ll. Murad'a, 
Sırp despotuna ve Efi ak Beyi Drakul'a gü
venilmemesi gerektiği. despotun Macar
lar'la yakın ilişki kurduğu , hatta Karama
noğlu ile Macarlar arasındaki gizli irtibata 
aracılık ettiği yolunda haberler gönder
diği belirtilmektedir. 

Macar Kralı Sigismund'un ölümünü 
müteakip ll. Murad'ın Macaristan'a üç ay 
süren seferine Turhan Bey, Evranos Bey 
gibi uç beyleriyle birlikte katılan İshak Bey 
(Oruç b. Adil, s. 51 ), dönüşünde Sırp des
potunun hareketlerini daha yakından iz
lemeye başladı ve onun Semendire'yi tah
kim ettiğini, Semendire'de oldukça hem 
Karamantılar hem de Macarlar'ın bağlılı
ğının sağlanamayacağını padişaha bildir
di. Bu arada 3000 kişilik kuwetle Bos
na'ya girerek Dalmaçya sahillerine kadar 
uzandı ve Bosna'yı kendisine bağladı . 

1435'te yine bu bölgeye yöneldi (Jorga, !, 
417). ll. Murad'ın Semendire üzerine yü
rümesinden önce ve muhtemelen 841 
Zilhiccesinde (Haziran 1438) hac görevini 

ifa etti. Dönüşte yanında Aşıkpaşazade 
de vardı. Bu arada Semendire Kalesi he
nüz alınmamıştı. İshak Bey'in kuşatmaya 
katılıp katılmadığı ise belli değildir. Aşık
paşazade, ll. Murad'ın onu Germiyan san
cağı beyi ile birlikte önemli bir m aden ka
sabası olan Novaberda üzerine gönderdi
ğini. bu sefer sırasında kalabalık bir düş
man kuwetini bozguna uğrattıklarını, 
kendisinin de bol miktarda ganimet ve 
esir aldığını yazar (Tarih, s. 179-180); bun
dan sonra da bir daha İshak Bey'in adın
dan söz etmez. Bu hadisenin Semendi
re'nin fethinden (27 Ağustos 1439) ve 
başarısız Belgrad kuşatmasından (844/ 
1440) sonra olduğu anlaşılmaktadır. Ay
rıca İshak Bey'in. Semendire'nin alınma
sının ardından buraya bey olarak gönde
rildiği ve Hunyadi Janos ile mücadele et
tiği belirtilir. Oruç Bey ise Belgrad kuşat
masından sonra Novaberda Hisarı'nı fet
heden (Haziran 1441) Şehabeddin Paşa'
nın kuwetleri arasında İshak Bey' in ve 
askerlerinin de bulunduğunu kaydeder 
(Tevarih-i AL-i Osman, s. 52). 1442 Eylü
lünde Şehabeddin Paşa'nın bütün Ana
dolu, Rumeli askeri. aklncı beyleri ve ye
niçerilerle birlikte Macarlar'a karşı yaptı 

ğı başarısız seferde adı geçmemekle bir
likte bu harekata katılmış olması kuv
vetle muhtemeldir. 848 (1444) tarihli bir 
vakfiyede ise artık ondan "merhum" ola
rak söz edilmektedir. ll. Murad dönemi
ne ait yıllıklarda onun Varna Savaşı'ndan 
önce 848 (1444) yılı içinde vefat ettiği 
açık olarak kayıtlıdır (Menage, sy. 33 
[1982 ı. s. 90). İshak Bey'in vefatından son
ra Semendire beyliğine oğlu Isa Bey'in 
geçtiği bilindiğine göre ölüm tarihinin 
Semendire'nin 24 Safer 848'de (12 Hazi
ran 1444) yapılan Segedin barışı ile terke
dilmesinden önceye, muhtemelen 1444 
baharına rastlamış olması kuwetle muh
temeldir. Üsküp'te yaptırmış olduğu ca
minin yanında bulunan kitabesiz m ermer 
türbenin ona ait olduğu tahmin edilmek
tedir. 

Döneminin en kudretli uç beyleri ara
sında yer alan İshak Bey efsanevi şahsi
yetiyle de serhad boylarında şöhret ka
zanmış, menkıbelere konu olmuştur. İbn 
Kemal, İshak Bey'in oğlu Isa Bey'den 
1448'deki ll. Kosova Savaşı'yla ilgili bir 
hatırayı naklederken İshak Bey'i "Had-yi 
reşid , gazi-yi said" diye anarak Kosova 
Savaşı sırasında Isa Bey tarafından üs
küp'e gönderilen bir adamının o sırada 
hayatta bulunmayan İshak Bey'i bir ça
dırda namaz kıtarken gördüğünü ve za
feri ona müjdelediğini yazar ( revarih-i AL-i 
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Osman, VII. Defter, s. 537-538) . İshak Bey, 
Üsküp'ün bir Türk- İslam şehri haline ge
lişinde de.yaptırdığı abidelerle önemli rol 
oynamış, şehrin imarını sağlamıştır. Onun 
Üsküp'teki beyliği sırasında 1436'da Il. 
Murad Hünkar Camii'ni inşa ettirmiş. İs
hak Bey de Alaca Camii adıyla bilinen ca
miyi 1438'de yaptırmış. daha sonra cami 
t orun u Hasan Bey tarafından tamir etti
rilmiştir (bk. ALACA İSHAK BEY CAMİİ). 

Ayrıca bir han (Sulu Han) . çifte hamam, 
medrese de yaptırdığı bilinmektedir. Ve
fatından sonra düzenlenen Zilkade 848 
(Şubat 1445) tarihli bir vakıf kaydında üç 
köyün vergi gelirinin, Eski ve Yeni han
ların. çifte hamamın ve birçok dükkanın 
kirasının imaret ve medresesi için tahsis 
edildiği anlaşılmaktadır (Ayverdi, s. 255-
256). 
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İSHAK BEY 
(ö. 1222/1807'den sonra) 

llL Selim'in şehzadelik elçisi, 
donanma tercümanı. 

llL Mustafa devrinde iç oğlanları ara
sında yer alıp Şehzade Selim'e yakın ola
rak yetişti. Ailesi ve hanedana olan ya
kınlığı hakkında kesin bilgi mevcut olma
makla beraber çağdaş kaynaklar, IV. Mu-
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rad'ın kızından ötürü kendisinden "Safi
yesultanzade" olarak bahsetmekte, gü
nümüz tarihçilerince yapılan çalışmalar
da ise hiçbir bilimsel veriye dayanmadan 
Mühendishane başhacası İshak Efendi ile 
aynı kişi olduğu ileri sürülmekte (Un at, 
XXVIII/109 [1964]. s. 89-107)veya açıkka
nıtiara rağmen bu karışıklığı giderecek 
kesin bir ayırırnda bulunulmamaktadır 
(ihsanoğlu, s. l-5;Seyitdanlıoğlu, Vl/1-2 
[ 1989J. S. 228). 

İshak Bey'in soyu, IV. Murad'ın değil ll. 
Mustafa'nın kızı Safiye Sultan'a uzanır. 
Kapıcıbaşı olduğu ileri sürülen babasının 
adı Mehmed olup devrinde ve annesinin 
sağlığında da Safiyesultanzade olarak bi
linmekte ve "vakt-i namaz" lakabıyla anıl
maktaydı (Şem'danizade. ll. ı 7) Safiye 
Sultan'ın hangi izdivacından dünyaya gel
diği tesbit edilemeyen Mehmed Efendi'
nin İsmail ve İshak isimlerinde iki oğlu ol
muştur. Bunların da saraya alınarak ye
tiştirildikleri ve İshak Bey'in 1769'da peş
kir ağ ası olduğu bilinmektedir. Öte yan
dan çağdaş bir kaynak olarak Cabi Ömer 
Efendi'nin lll. Selim devri kayıtları içinde 
İshak Bey'den "Safiye Sultan üveyisi" ola
rak bahsetmesi (Tarih, vr. 6b, 14b) ilgi çe
kici olmakla beraber genelde duydukla
rına yer veren müellifin bu hususta ya
nıldığı veya İshak Bey'in o zamanlar halk 
arasında bu şekilde anıldığı kabul edile
bilir. Nitekim Şem'danizade'nin. henüz 
Safiye Sultan'ın hayatta olduğu bir dö
nemde babasını Safiyesultanzade olarak 
tanımlaması Cabi'nin bu kaydını hüküm
s üz kılmaktadır. 

İshak Bey 1769'da Rus savaşına iştirak 
etmek üzere saraydan ayrıldı. 1770'te 
Hotin muharebesinde yaralanarak İstan
bul'a döndü ve iyileştikten sonra Cezayirli 
Gazi Hasan Paşa'nın idaresindeki donan
maya katıldı. İki yıl kadar Hasan Paşa'nın 
hizmetinde bulundu. 1773'te Baron de 
Tott ile tanıştı. Bu olay hayatında önemli 
bir merhale teşkil etmiştir. İshak Bey'in 
Tott'un öğrencisi olduğu da ileri sürül
müştür (Pouqueville, Voyage, 1, I 76). Daha 
sonra, bir Rus subayı olan ve Yedikule'de
ki esaret hayatından henüz kurtulmuş 
bulunan Binbaşı Zorik ile dostluk kurdu 
ve kendisine Rusya'ya dönebilmesi için 
borç para verdi. Ancak bu subaya müslü
man kıyafeti içinde Ayasofya'yı gezdirme
si Cezayirli Hasan Paşa'nın şiddetli tepki
sine yol açmış ve İshak Bey'in Hasan Pa
şa'nın elinden canını kurtarmak için yurt 
dışına gitme fikri bu şekilde doğmuştur. 

1776'da. o sırada Rusya'da generalliğe 
yükselmiş olan Zorik'i ziyaret etmek iste-
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diğini Baron de Tott'a söyledi. Tott ken
disini bu düşünceden vazgeçirdi ve Fran
sa'ya gitmesine öncülük etti. Bunda, İs
tanbul'da Fransız elçisi olarak bulunan 
Saint- Priest'in, Babıali ile irtibatta Rum 
tercümanlara bağlı kalmaktan ve bunla
rın Ruslar lehine yaptıkları tahrif at ve su
istimalden kurtulmak üzere bir Türk gen
cinin dil eğitiminden geçirilmesinin fay
dalı olabileceğine dair düşünceler taşıma
sının ve bu hususta hariciye nazırı olan 
Vergennes'in de onayını almasının etkili 
olduğu anlaşılmaktadır. Tott vasıtasıyla 
tanıştığı Saint-Priest'in yardımıyla Mar
silya'ya giden bir gemiye yerleştirildi ve 
kendisine Fransa'da Vergennes tarafın
dan kabul edilmesi için bir tavsiye mektu
bu verildi. Marsilya'da kendisini İzmir'den 
gelmiş olan Tott karşıladı ve Lyon'a davet 
ederek bir müddet evinde misafir etti. 
Paris'e vardığında College de France'da 
hoca olan Pierre Jean-Marie Ruffin'in 

ishak Bey'in 
Sehzade 

Selim'e 
vazdığı 

1201 (1787) 

tarihli 
mektup 

(U zunçarşı lı, 
lv. Xl) 

evinde kaldı ve kendisinden Fransızca öğ
rendi. Bu arada saraydaki aile fertlerinin 
de kendisinin kollanması için girişimlerde 
bulunduğu anlaşılmaktadır (Deherain, I, 
57). Paris'te on ay kalan İshak Bey'in bu 
süre içinde eğlence hayatına fazlaca ka
pılmış olduğundan geri gönderilmesine 
karar verildi. Marsilya'da gemiye binerken 
karşılaştığı bir Ermeni'den Cezayirli Ha
san Paşa'nın hala peşinde olduğunu öğ
renince yolunu değiştirdi, Cezayir ve TU
nus'a yöneldi. Oralarda birkaç ay kaldıktan 
sonra Malta ve Girit üzerinden gizlice İz
mir'e gitti. Kardeşi İsmail' e bir mektup ya
zarak durumu sordu. Hasan Paşa'nın ga
zabının geçmediğini ve kendisinin Paris'
te Frenk elbisesi giymiş olduğunu duydu
ğundan hiddetinin daha da arttığını öğ
rendi. İstanbul'a doğrudan gitmeye cesa
ret edemediğinden önce Enez' e, ardın
dan Edirne'ye ve buradan da gizlice İstan
bul'a geçti (I 778) (Pouqueville, Voyage, 



ı, 169). İshak Bey burada kardeşiyle irti
bat kurdu ve Cenova'ya gitmek üzere on
dan borç para aldı. Cenova'dan Taskana 
ve Napoli'ye, oradan Tirol üzerinden Viya
na'ya ve nihayet Petersburg'a geçti. Rus 
dostu General Zorik'i gözden düşmüş bir 
halde yaşamakta olduğu Smolasko'da
ki çiftliğinde buldu ve 1 782 yılına kadar 
onun yanında kaldı. Bu arada kendisine 
yapılan Rusya hesabına çalışmasıyla ilgili 
cazip teklifleri kabul etmedi. Çariçe Kat
herina'nın desteğini elde ederek Londra'
ya geçtiyse de (Aralık 1783) burada uzun 
süre kalmadı ve Paris'e gitti. Vergennes 
tarafından dostça kabul edildi. 1784'e 
kadar Paris'te Ruffin'in evinde kaldı ve İs
tanbul'a elçi olarak tayin edilen Choiseul 
Gouffier ile birlikte geri döndü. İshak Bey, 
Choiseul Gouffier vasıtasıyla nihayet Ha
san Paşa'nın affına nail oldu. O sırada sad
razam olan Halil Hamid Paşa'nın aziine 
kadar ( 1785) hizmetinde bulundu. Daha 
sonraki yıllarda hizmete alınan Fransız 
subay ve teknisyenlerle yakın ilişki içinde 
bulunduğu ve Fransız elçiliğiyle sıkı temas 
halinde olduğu. seyahat maksadıyla İs
tanbul'a gelenlerle aynı meclisi paylaştığı 
anlaşılmaktadır. Choiseul Gouffier ile ya
kın ilişkisi arşiv belgelerinde "Choiseul'ün 
ayakdaşı" tanımlamasıyla ifade edilmekte 
ve "Fransız" lakabıyla anılmasına yol aç
maktaydı. 

İshak Bey'in Fransa'ya ikinci gönderilişi 
resmi bir hüviyet arzeder. Şehzade Se
lim'in Fransa Kralı XVI. Louis ile yazışma
larına aracılık etmek üzere seçilir. İshak 
Bey. 31 Temmuz 1786'da bir Fransız ge
misiyle gizlice İstanbul'dan yola çıktı. Ya
nında Şehzade Selim'in kral ve başvekil 
için kaleme aldığı iki mektubundan baş
ka Gouffier'in hariciye nazırı Vergennes'e 
hitaben kendisi için hazırladığı. Fransa'
da yetiştirilmesiyle ilgili bir tavsiye mek
tubu bulunmaktaydı. İshak Bey Paris'te 
Vergennes ve kral tarafından kabul edil
di. Versaille'da Vergennes ve onun ölümü 
üzerine Montmorin ile çeşitli görüşmeler
de bulundu, kral tarafından ikinci defa 
kabul edildi; bunların lll. Selim'e yazdıkla
rı cevabi mektupları ve bizzat İshak Bey'in 
şehzadeye yazdığı 29 Mayıs 1787tarihli 
iki mektubu özel bir kurye ile İstanbul'a 
gönderildi (bunlar için bk. Uzunçarşılı , ll/ 
5-6119381. s. 227-238) İshakBey Fransa'
da iken kendisine Şehzade Selim tarafın
dan da bir mektup yazılmıştır. 

I. Abdülhamid'in vefatı üzerine Şehza
de Selim'in tahta çıktığını (7 Nisan 1789) 

öğrenen İshak Bey İstanbul'a dönmeye 

karar verdi ( 1789 sonbaha rı). İstanbul'a 
döndükten sonra neler yaptığı kesin ola
rak tesbit edilememektedir. Pouquevil
le'in verdiği bilgiye göre İshak Bey'in İs
tanbul'a vardığında padişah katına ulaş
ması mümkün olmamıştır. Bir müddet 
sonra da muhtemelen, 3 Aralık 1789'da 
sadrazam olan Cezayirli Hasan Paşa'nın 

tasarrufuyla Limni adasına sürülmek üze
re yola çıkarıldı. Geminin Çanakkale'de 
durduğu bir sırada Fransız konsolasunun 
yardımıyla kaçırılarak kurtarıldı . İzmir'
deki Fransız konsolosu Amoureur kendi
sini sakladı. İshak Bey üç yıl kadar burada 
kaldı. 1792'de, kendisiyle beraber saray
da yetişmiş olan Başçuhadar Hüseyin Pa
şa'nın kaptan-ı derya olduğunu duyunca 
onunla haberleşti. İstanbul'a dönünce 
Hüseyin Paşa'nın himayesine girdi ve pa
şanın maiyetinde çalıştı (Pouqueville, Voy

age, ı , 170-171 ı İshak Bey' in. Küçük Hü
seyin Paşa 'ya müşavirlik ve tercümanlık 
hizmeti vermekte olduğu, Tersane'deki iyi 
hizmetlerinin takdir edildiği ve daha son
ra kendisinden yabancı dil hususunda is
tifade edildiği anlaşılmaktadır. Fransa'
nın Mısır'a saldırması üzerine yola çıkarı
lan donanmaya Küçük Hüseyin Paşa'nın 
müşaviri ve tercümanı olarak katılmış ve 
Fransızlar'ın tahliyesine dair görüşmelere 
iştirak ederek yapılan mukavelenarneyi 
imzalamıştır. 

180S'te Avrupa'da Fransa ve dolayısıy
la Napolyon lehine değişen şartlar karşı
sında tekrar sahneye çıkan İshak Bey'den 
Fransa ile yapılması düşünülen ittifakta 
faydalanılmak istendi. Kaptanıderya Bos
tancıbaşı Hafız İsmail Paşa'nın gerek kap
tanlığında gerekse sadaretinde paşanın 
maiyetinde bulundu. ancak Nizam-ı Ce
did aleyhtarı olaylar sebebiyle ortadan 
kayboldu ( 1806 ). Şubat 1807'de İngiliz 
filosunun İstanbul önlerine gelmesi, İs
hak Bey'in Fransız elçisi Sebastiani ile 
olan yakın iş birliğini gözler önüne serdi 
ve son defa olmak üzere tarih sahnesine 
çıkmasına vesile oldu. Babıali'yi, Fransız 
yanlısı siyasetten ayrılması talebiyle İs
tanbul'u bombalamakla tehdit eden fi
lonun şehrin savunulmasıyla ilgili askeri 
tedbirlerin alınmasına kadar oyalanma
sı için sürdürülen görüşmelerde İshak 
Bey önemli rol oynadı. Filo kumandanı 
Duckworth ve İngiliz elçisi Arbuthnot ile 
yapılan görüşmelerin yürütülmesine kat
kıda bulundu. İngiliz filosunun bir şey ya
pamadan geri çekilmesi, ardından mey
dana gelen Nizam-ı Cedid aleyhtarı isyan 
ve lll. Selim'in tahttan indirilmesi (29 Ma
yıs 1807) olayları İshak Bey'in tekrar orta-

İSHAK BEY 

dan kaybolması sonucunu doğurmuştur. 
Bu karışıklık sırasında, muhtemelen Fran
sız elçisi Sebastiani'nin himayesinde o dö
nem ilerici ricalinin pek çoğunun yaptığı 
gibi kaçarak canını kurtarmış olmalıdır. 

Bu hadiseden sonra kendisi ve kardeşi İs
mail'le ilgili herhangi bir ize rastlamak 
şimdilik mümkün olmamaktadır. 

Kendisini şahsen tanımış olan bir mü
ellif tarafından çok zeki. dikkate değer bir 
şahsiyet, Fransa. Rusya ve İngiltere'de 
bulunmuş. Kaptanıderya Hüseyin Paşa'
nın dostu ve tercümanı olduğu belirtilen 
İshak Bey, "Fransız ve Türk karakterinin 
bütün kötü taraflarını şahsında birleştir
miştir" şeklinde nitelendirilmekte. İslam 
dinine karşı olan "reformcu" tutumundan 
ötürü herkesin düşmanlığını üzerine çek
tiğine işaret edilmektedir (Wilson, s. 75 ; 

Douin- Fawtier- Jones, I, 60-6 1 ). 
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