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dalandığı anlaşılmaktadır. Bilhassa tahrif 
konusunda gösterdiği delilleri bu eser
den aynen almıştır. 3. Kô.şifü'l-esrô.r ve 
dô.fi'u'l-eşrô.r (İstanbul1291 ). Müellif, ki
tabın yazılış sebebinin Bektaşiliğin dine 
aykırı görüşlerini etkisiz hale getirmek ol
duğunu söylüyorsa da eser daha çok Hu
rGfiliğe reddiye mahiyetindedir. üç bö
lümden meydana gelen kitabın ilk bölü
mü Pazlullah ei-HurGfi'ye ve Bektaşiliğin 
temel prensiplerine. ikinci bölüm Abdül
mecid Pirişteoğlu'nun Işknô.me adlı ese
rinin tenkidine, üçüncü bölüm Cdviddn
ndme'Ierde yer alan dine aykırı görüşle
rin eleştirisine ayrılmıştır. İshak Efendi'
nin kitapta ağır tahkir ifadeleriyle dolu 
bir üsiGp kullandığı, Fazlullah'ın halifesi 
Ali ei-A'Ia'nın bir Bektaşi tekkesine yerle
şerek Bektaşller'e HurGfiliği öğrettiği gi
bi iddialar ileri sürdüğü, Bektaşller'i tek
fir ettiği, Bektaşilik'le HurGfiliği birbirine 
karıştırdığ ı görülmektedir. Müellifin, bu 
eseri Bektaşlliğe karşı tavrı yumuşayan 
yöneticileri uyarmak için kaleme aldığı 
belirtilmektedir. 4. Risale-i Sual ve Ce
vô.b (istanbul 1283). Arap grameri ve 
mantıkla ilgilidir. S. Es'ile-i Hikemiyye 
(İstanbull27B. 130 ı) . Akaid, kelam. tasav
vuf ve hikmete dair konuların soru-cevap 
tarzında ele alındığı kitabın yarısından 
itibaren bazı sorular Karınca Kaptan adlı 
bir kişinin ağzından sorulmaktadır. Bazı 

kaynaklarda ileri sürüldüğü gibi (Sungu
roğlu , ll, 125) onun "Karınca Kaptan" adı
nı taşıyan başka bir eseri bulunmamakta
dır. 6. İstişfô. ii tercemeti'ş-Şifa. İbn Si
na'nın eş- Şitô. ' adlı eserinin el-İldhiyyat 
bölümünün tercümesidir (Süleymaniye 
Ktp., Tire, Necip Paşa Vakfı, nr. 112). 7. 
Zübde-i İlm-i Kelam (İstanbul 1283). 8. 
Miftdhu'J-uyı1n(Süleymaniye Ktp., İzmir
li İsmail Hakkı, nr. 1091). 
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Iii MusTAFA KARA 

İSHAK FAKİH KÜLLİYESİ 

Kütahya'da 
XV. yüzyıl başlarında yapılmış 

külliye. 
_j 

Şehrin eski adı Tabakhane olan İshak 
Fakih mahallesindedir. Kütahya'nın Ger
miyanoğulları ile Osmanlılar arasında el 
değiştirdiği dönemde kadılık yapan İshak 
Fakih Halil tarafından yaptırılmıştır. 825 
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lshak Fakih Cam ii - Kütahya 

(1422) yılında düzenlenen vaktiyesinde 
mescidle derununda ölümünden sonra 
türbesi için bir zaviye, çeşme ve kütüpha
nesi bulunan medreseden söz edilmek
tedir. Bugün mevcut olmayan çeşmenin 
kitabesi Kütahya Müzesi'nde (nr. 108) 
muhafaza edilmekte olup üzerinde 823 
(1420) tarihi mevcuttur. Bu dönemde 
beyliğin başında Germiyanoğ1u Il. Yakub 
Bey vardı. 

Cami, son cemaat yerinin bulunduğu 
kuzey cephesinde yalnız kesme taş, diğer 
taraflarda taş arasında tuğla hatıl örgü
lü duvarlara sahiptir. Üzeri tek kubbeyle 
örtülü olan yapının önünde üç bölümlü 
bir son cemaat yeri mevcuttur. Son ce
m aat yerinin batısında biraz uzatılmış 
bölüm çinili sandukaların yer aldığı bir 
türbe olup bu durum vaktiyede belirtilen 
zaviyeye (köşe) uygundur. Doğu tarafın
daki minare ise dışa çıkıntı yap'ar. Kapı 
üzerinde sülüs hat1a yazılmış dört satır
lık Arapça kitabe 837 (1433-34) tarihli 
olup burada adı geçmemekle birlikte Il. 
Murad devrine aittir. 

Vaktiyesinde ayrıntılarına işaret edilen 
medresenin yıkılmış olduğu sanılıyordu. 
Ancak bu yapı, vakfiyede belirtildiği gibi 
dershane mescidinin derununda müder
rislerle talebe için vakfedilen kitapların 
saklanmasına mahsus hücreyle (kütüpha
ne) birlikte ayaktadır. Caminin karşısın
daki yapı, xx. yüzyılda üstüne ikinci bir 
kat ilave edildiği ve cephesi değiştirildiği 



ishak Fakih Cam ii 'nin planı 

için araştırmacıların dikkatini çekmemiş
tir. 

İshak Fakih Külliyesi bünyesindeki ya
pıların nisbetleri mütevazidir. Il. Yakub 
Bey'in beyliğin i Osmanlılar'a devrettiği 
geçiş döneminde her iki saltanata hizmet 
ettiği anlaşılan banisinin düzenlemiş ol
duğu vakfiyeye aynen uyan yapılarıyla 
mimarlık tarihinde üzerinde durulması 
gereken bir külliyedir. 
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İSHAK HOCASI 
(ö . 1120/1 708) 

Alim, şair ve hattat. 
_j 

Asıl adı Şemseddin Ahmed' dir. Aydın'ın 
So buca köyünde doğdu. Kaynaklarda Ay
dın'ın Güzelhisar-ı Aydın veya Aydın Gü
zelhisarı şeklinde geçmesi sebebiyle bazı 
araştırmacılar doğum yerini yanlış olarak 
Aydın'ın Güzelhisar kazası, bazıları da Me
nemen'in kuzeyindeki Güzelhisar şeklinde 
kaydetmişlerdir. Babası Hayreddin Efen
di'nin yanında başladığı öğrenimini Şir
van'da Ni'metullahzade Efendi'den ta-

mamladı ve ondan icazet alarak Bursa'
ya gitti. Bu şehirde büyük itibar gördü. 
Uzun süre İran'da kaldığı için ilk zaman
lar Acem Ahmed Efendi diye anıldı. Sad
razam Köprülüzade FazılAhmed Paşa'nın 

tezkirecisi İshak Efendi'nin özel hacası 
olunca İshak Hacası adıyla şöhret buldu. 
Sadrazam FazılAhmed ve Fazıl Mustafa 
paşaların hizmetinde bulundu. Fazıl Mus
tafa Paşa kendisini İstanbul'a davet ede
rek Anadolu muhasebecisi yaptı ve bera
berinde Belgrad seferine götürdü. Sad
razarnın şehid olması üzerine ( I I 02/169 I ) 
Bursa'ya döndü. Yıldırım. İshak Paşa, Hu
davendigar ve Muradiye (Bursa) medre
selerinde müderrislik yapan İshak Efen
di Reblülewel 11 03'te (Aralık 1691) mG
sıle-i Sahn, 11 07'de (1696) Sahn müder
risi oldu (Şeyh!, II-III. 30 I). 1703'te geti
rildiği Bursa Muradiye Medresesi mü
derrisliği sırasında 1 O Şaban 1120'de (25 

Ekim 1 708) vefat etti. Sarban Şeyh Meh
med (Deveciler) Mezarlığı'nda Şeyhülislam 
Karaçelebizade Abdülaziz Efendi'nin kab
ri yanına defnedildi. Ölümüne, "Eyledi 
Ahmed Efendiravza-i adni makam" (mü
cevher); "Eyleye medrese-i cennet-i utya
da makam" mısralarının yanı sıra şiirde 
Vakıf mahlasını kullanan oğlu müderris 
Hocazade Mahmud Efendi tarafından da, 
"Ref' edip iki elim fevtine tarih dedim 1 
Validim Hace Efendi ede adni menzil" 
beytiyle tarih düşürülmüştür. 

İshak Hocası, Bursa'da Halvetiyye tari
katının önemli şeyhlerinden Niyazi-i Mıs
rl'nin dergahına devam ederek ona inti
sap etmiş, Nefeszade İsmail Efendi'den 
hat meşkederek ta'lik, tevkl' ve siyakat 
başta olmak üzere sülüs ve nesihte meş
hur isimler arasında yer almıştır. Her ra
mazanda nesih hattıyla bir mushafyazıp 
Bursa'da selatin camiler ine vakfettiği 
kaydedilmektedir. Ayrıca onun çeşitli ve
silelerle yazdığı edebi mektuplarını (mün
şeat) bir araya topladığı nakledilir. 

Eserleri. Astronomi, edebiyat, tefsir, 
hadis, kelam. mantık gibi alanlarda telif, 
tercüme, haşiye ve ta'lik şeklinde man
zum ve mensur birçok eseri bulunan İs
hak Hacası'nın başlıca eserleri şunlardır: 
1. Risale fi'l-amel bi'r-rub'i'l-mukan
tarat (Risale-i İrtifa'). Türkçe olan eserde 
astronomiyle ilgili aletlerin nasıl kullanı
taeağına dair bilgi verilmiştir. İshak Efen
di adına yazıldığı için İshakıyye adıyla 
da bilinen eserin Süleymaniye Kütüpha
nesi'nde nüshaları vardır (Esad Efendi, nr. 
3536; Fatih, nr. 5319; Lale li, nr. 2727). z. 
Risale ma'mi'ıle ii beyani'z-zılli ve tah
didi'l-cihdt ve ta'yini semti'l-kıble bi'd-
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daireti'l-Hindiyye (Süleymaniye Ktp., 
Esad Efendi. nr. 3536; Fatih, nr. 53 I 9; La
leli, nr. 2727) 3. Şer]Ju da'ireti'l-Hindiy
ye. Osmanlı Müellifleri'nde yanlışlıkla 
Daire-i Hendesiyye Şerhi olarak kay
dedilen eser {I, 233). kıble tayininde kul
lanılan daire-i Hindiyye hakkında bilgi ve
ren Arapça iki varaklık küçük bir risaledir 
(Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 5366). 4. 
Vahdetname-i Alem -engiz. Divan şiiri 
diliyle kaleme alınan 2918 beyitlik eser 
astronominin yanı sıra tarih konularını, 
peygamber kıssalarını ve yer yer dini- ta
sawufi öğütleri ihtiva etmektedir. Büyük 
bir kısmı Türkçe. pek azı Farsça olan eser 
Vahdetname adıyla basılmıştır (İstanbul 
ı 302). S. Şandi'ıJiatü '1-ma'arif. M uarn
ma ve lugazdan bahseden Farsça bir 
eserdir (Süleymaniye Ktp., Pertev Paşa, nr. 
6 I 8; Ayasofya, nr. 48 I 3/2; Hacı Mahmud 
Efendi, nr. 364 7). 6 . Manzi'ıme-i Ak iii d. 
"Email" ve "NGniyye" kasideleri tarzın
da yazılmış Türkçe bir eserdir (İstanbul 
I 284). 7. Tercüme-i Mukaddimetü '1-
edeb. Zemahşerl'nin lugata dair eserinin 
tercümesi olup Aksa'l-ereb ii terceme
ti Mukaddimeti'l-edeb (İstanbul I 313) 
adıyla basılm ıştır (bk. AKSA'I-EREB). 

İshak Hacası'nın ayrıca, Tirmizi'nin Şe
ma'ilü'n-nebi'sine Akvemü'l-vesail ii 
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