
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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!il ARA ALTUN 

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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tercemeti'ş-Şemail adlı tercüme ve şer

hiyle (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 
272; La la İsmail, nr. 26; Kasldecizade Sü
leyman Sırrı. nr. 75) FazılAhmed Paşa'nın 

isteği üzerine derlediği kırk hadisin (Ter
cüme-i Hadis-i Erbain) tercüme ve şerhi 
(Süleymaniye Ktp., Hafld Efendi , nr. 473; 
Ayasofya, nr. 4813). Beyzavl'nin Tavali'u'l
envar fi'l-kelôm' ı ve Mir Ebü'I-Feth'in 
adab-ı münazaraya dair eserine haşiye
si (Bellğ, s. 415 ; Şeyh! , 11-111 , 30 ı). Kadi 
İyaz'ın eş-Şifa' (a.g.e.ler, a.y.ler). BeyzEl
vi'nin Envarü 't-tenzil (Süleymaniye K tp., 
Mihrişah Sultan. nr. 39 ) ve Teftazanl'nin 
Teh~ibü'l-mantı~ (a.g.e.ler; a.y.ler) adlı 
eserlerine ta' likatı bulunmaktadır. Türk
çe şiirlerinde Ahmedi, Farsça şiirlerinde 
Hace mahlasını kullanan İshak Hacası'nın 
mecmualarda kalmış pek çok gazel, kasi
de ve lugazı da vardır (Süleymaniye Ktp., 
Pertev Paşa. nr. 618; Esad Efendi, nr. 3785; 
Fatih, nr. 41 o ı) . H. Nihai Atsız . asıl adının 

Ahmed Rıza! olduğunu söylüyorsa da (b k. 
bibl.) kaynaklarda onun Rıza! nisbesine 
rastlanmamıştır. 
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İSHAK h. HUNEYN 
( ,y.;> ~ Jl;ıo;..ı ! ) 

Ebu Ya'küb b. Huneyn 
b. İshak el-İbadi 

(ö. 298/910) 

Eski Yunan felsefe ve biliminin 
İslam dünyasına geçişine 

katkıda bulunan 
Nesturi mütercim ve hekim. 

_j 

21 S (830) yılı civarında doğdu. Asi en 
Hireli olan İbad isimli bir Nestüri Arap 
kabilesine mensuptur. Eğitimini büyük 
ölçüde ünlü bir hekim. mütercim ve filo
zof olan babası Huneyn b. İshak'a borçlu 
olduğu anlaşılmaktadır. Bağdat'ta yoğun 
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olarak tercüme faaliyetlerinin sürdürül
düğü bir ortamda yetişti. Yunanca, Sür
yanlce ve Farsça öğrendi. CallnQs'tan yap
tığı tıp tercümelerinde babasına yardım 
etti. İbnü'n-Nedlm. onun Arapça'ya haki
miyetinin babasından daha ileri derece
de olduğunu söyler. Bilgisi ve kültürü ya
nında edebi zevki de olan seçkin kişiliği 
sayesinde Halife Mu'temid-Alellah. Mu'
tazıd- Billah ve Müktefi- Billah ile Mu'ta
zıd'ın veziri Kasım b. Ubeydullah'ın dost
luğunu kazandı, sarayhekimliği yaptı. 

Beyhaki. onu Müktefi'nin nedimi ve mü
neccimi diye tanıtıp ayrıca iyi bir müslü
man olarak takdim ederse de ihtida etti
ğine dair bilgi diğer kaynaklarca teyit edil
memiştir. Özellikle hayatının sonlarına 
doğru Kasım b. Ubeydullah'ın en yakın 
sırdaşı oldu (İbnü'n-Nedlm, s. 343; İbnü ' l

Kıftl, s. 80) . Çağının birçok ilim ve fikir 
adamı gibi İshak b. Huneyn de şiirle meş
gul olmayı sever ve kendisi de şiir yazardı 
(baz ı ş i i rleri için bk. İbn EbG Usaybia, s. 
275}; ayrıca ona edebi ve hikemlmahiyet
te sözler de nisbet edilir. Fakat İshak şöh
retini tercümedeki başarısıyla kazanmış
tır. İshak b. Huneyn felç olarak Reblülev
vel veya Rebiülahir 298'de (Kasım-Aralık 

910) Bağdat'ta öldü. 

İshak b. Huneyn babasının etrafında 
oluşan tercüme grubunun en aktif üye
lerindendir. Ancak tıp konusundaki eser
lerin çevirisine fazla ilgi göstermemiş, bu 
tür çevirileri grubun diğer üyelerine bıra
karak kendisi başta felsefe, matematik 
ve astronomi olmak üzere başka alanlara 
ağırlık vermiştir. Yunanca'dan Süryanl
ce'ye ve daha çok Arapça'ya yaptığı bu 
çevirilerinde. ona babası Huneyn ile aynı 
tercüme grubunun üyeleri olan halasının 
oğlu Hubeyş b. Hasan el-A'sem ve Isa b. 
Yahya'nın yardımcı oldukları . Sabit b. 
Kurre'nin de onun yaptığı çevirileri göz
den geçirdiği belirtilmektedir. 

Eserleri. İshak b. Huneyn'in kendi te
lifleri daha Çok tıp ve eczacılık alanların
dadır. Bunlardan Tari]].u'l-e tıbba' ve'l
telôsite, eski Yunan tabiplerinin biyogra
fısine dair Arapça olarakyazılmış ilk eser 
kabul edilir. Müellif, Vezir Kasım b. Ubey
dullah'ın isteği üzerine yazdığım bildirdi
ği eserde Yahya en-Nahvi'nin aynı konu
daki bir çalışmasından yararlandığını be
lirtmektedir. Kitap. başlangıç dönemin
de tıp ilminin din ve felsefe tarihiyle olan 
ilişkisini tesbit etmek üzere yapılmış ilk 
inceleme denemesi özelliğini taşır. Ese
rin Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Heki
moğlu Ali Paşa, nr. 691) kayıtlı mecmua 
içindeki nüshası (vr. ı 25"-128") Franz 

Rosenthal tarafından bir tanıtma yazısı 
ve İngilizce çevirisiyle birlikte neşredil
miştir ( Oriens, VII 1 19541 , s. 61-71). Kita
bın diğer bir neşrini de Fuad Seyyid ger
çekleştirmiştir (Beyrut 1405/ 1985). Eser 
İbn Cülcül'ün kaynaklarındand ı r. İshak 
b. Huneyn'in diğer bazı çalışmaları da 
şunlardır : Kitabü '1-Edviyeti'l-müfrede 
'ale'l-]J.urut, Ma'ritetü'l-bevl, Kitabü'l
Künnaş el-latif, el-Mu]].taşar fi't-tıb, el
Edviyetü'l-mevcude bi-külli mekan, 
Kitabü 't-Tirya~, Adabü'l-telasife ve 
nevadirühüm. Kitabü'n-Nets de ona 
nisbet edilerek Ahmed Fuad el-Ehvanl 
tarafından neşredilmiştir (Kahire 1950). 

İshak b. Huneyn'in yaptığı tercümeler
den bazıları da şunlardır: Aristo'nun Ki
tôbü '1-Ma~ülôt, Kitô.bü '1-'İbare (baba
sının Süryanlce çevirisinden Arapça'ya); I. 
Analitikler (bir kısmını babası. bir kısmı
nı da kendisi çevirmiştir) ; II. Analitikler 
(Süryanlce'ye}; Kitôbü MevazNl-cedel 
(Süryanlce'ye); Kitabü'l-Ijatabe, Kita
bü'l-Kevn ve'l-tesad, Ki tabü'n-Nets, 
Kitdbü'l-A]].lô~ adlı eserleriyle Metati
zika'nın "küçük a" bölümü; Eflatun'un 
Sofistler'i; Öklid'in Kitô.bü'l-Uşul, Kita
bü'I-Menô:?ır ve Kitô.bü'l-Mu'tayat'ı; 
Batlamyus'un el-Mecisti, Archimedes'in 
el-Küre ve'l-üstuvô.ne, Menelaos'un el
Eşkô.lü'l-küriyye, Autolicus'un Kitabü'l
Küreti 'l-müte]J.arrike başlıklı eserleri 
(telif ve tercümeleriyle bunların yazma 
nüshaları hakkındageni ş bil gi için bk. 
Brockelman n, I, 207; Hediyyetü '1-'arifin, 
I, 198- 199; Sezgin, lll, 268; V, 273; Ferld 
V ecd!, ı , 268). Ayrıca Grek kültürüne ait 
felsefi mahiyette özdeyişlerin toplandığı 
Nevadir telsetiyye başlıklı bir tercüme
si yayımlanmıştır (nşr. Selahaddin Abdul
lah, MMMA,XLIII2 IKahire 19881. s. 65-
108). 
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