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Ağiebiler dönemi hekimlerinden. 
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Bağdat asıllı olup "Semmu Saa" laka
bıyla anılmaktadır. Tıp alanında başarı 

gösterdiği ve Bağdat'taki ilim çevrelerin
de temayüz ettiği anlaşılmaktadır. Hak
kındaki en eski kaynak olan İbn Cülcül'ün 
Tabalfiitü '1-etıbbô.'ına göre Ağiebi Hü
kümdarı lll. Ziyadetullah ' ın ısrarlı çağrı

sına uyarak Kayrevan'a gitmiş ve onun 
hizmetine girmiştir. Ziyadetullah, kendi
sini ikna edebilmek için hem yüklü bir pa
ra ve mal teklifinde bulunmuş, hem de 
istediği zaman memleketine dönebilece
ğine dair bir belge yazarak ona vermiştir. 
Ancak hükümdar bunların hiçbirini yeri
ne getirmemiştir. İshak b. İmran, nefes 
darlığından şikayetçi olan sultana sıkı bir 
perhiz uygulamış. fakat Endülüslü genç 
bir yahudi hekimin kendisiyle yakınlık ku
rarak aksi yönde telkinlerde bulunması 
üzerine sultan perhizi bozmuş, bu olay 
onun İshak ile arasının açılmasına sebep 
olmuştur. Sonuçta hastalığı iyice ağırlaşan 
sultan tekrar kendisine başvurunca İshak 
bu defa ağırdan almış. bu durum Ziyade
tuilah 'ın öfkelenmesine yol açmıştır. Teda
viden sonra iyileşen sultan aylığını kesince 
İshak Kayrevan'da muayenehane açarak 
geçimini temin etmeye çalışmıştır. Halkın 
ona gösterdiği ilgi rakiplerinin kıskançlı
ğına yol açmış ve sonunda bu çevreler, 
sultan ın İshak'a duyduğu marazi öfkesini 
yeniden harekete geçirmeyi başarmıştır. 
Sultanın emriyle hapse atılan İshak, bir 
süre sonra halkın tepkisiyle serbest bıra
kılmışsa da öfkesini yenerneyen sultan ta
rafından bilek damarları kestirilmiş ve 
kan kaybından ölmüştür (ibn Cülcül, s. 
84-86) 

İbn Cülcül ile onu takip eden İbn Ebu 
Usaybia ve İbn Fazlullah el-Ömeri gibi 
müellifler, Mağrib 'de tıbbın ve felsefenin 
yayılmasında İshak b. İmran'ın öncü rolü 
olduğunu kaydetmektedir. Ayrıca onun 
farmakoloji ve melankoli (malihülya) konu
sundaki uzmanlığı da vurgulanmaktadır. 
Öyle anlaşılıyor ki İshak b. İmran, hizme
tinde bulunduğu sultanın yalnızca nefes 
darlığı şikayetini değil sinir hastalığını da 
tedavi ediyordu (a.g.e., s. 86). 

İshak b. İmran'ın melankoli hastalığı 
konusundaki görüşleri üzerine inceleme 
yapan Selim Am mar, onun biyografisi 

hakkında klasik kaynaklardakilerden fark
lı bazı bilgiler vermektedir. Buna göre İs
hak Samerra'da doğmuş, genç yaşta tıp 
öğrenimini bitirip Bağdat'taki Darülhik
me çevresinde seçkin bir yer edinmiş, 
Kayrevan'daki Darülhikme'nin temelle
rini de o atmıştır (Selim Am mar, I !1981 J, 
S. I77-I78) 

Eserleri. 1. Kitô.b fi'l-mô.li]].ulyô.. Bili
nen tek yazma nüshası Münih Staatsbib
liothek'te kayıtlı olup (nr. 805/2, vr. 89b-
120b) Constantinus Africanus tarafından 
De Melancolia adıyla Latince'ye çevril
miştir (Basileae ı 536). İshak b. İmran, Ba
tı tıp dünyasında bu tercüme sayesinde 
tanınmıştır (Ullmann, s. 125-126) . Onun 
belirttiğine göre kendisinden önceki he
kimler bu hastalıkla ilgili derin araştırma
lar yapmam ışlardır ; kendisini böyle bir 
eser yazmaya sevkeden husus da bu sa
hadaki boşlukolmuştur. İki bölümden 
oluşan eserin birinci bölümünde melan
kolinin tanım ı , sebepleri ve farklı klinik 
tezahürleri ele alınmış. ikinci bölümde te
davi şekilleri üzerinde durulmuştur (Se
lim Am mar, I 1 I 98 I J, s. I 78-183). Kitabın 
Constantinus Africanus tarafından ya
pılan tercümesiyle mukayeseli olarak ele 
alındığı modern bir neşrini ve Almanca 
tercümesini Karl Garbers gerçekleştirmiş
tir ( Makala {ı-1-malihüliya: Vergleichende 
kritische arabisch-lateinische Parallelaus
qabe [Abhandlung über die Melancholiej
Constantini Africani libri duo de Melan
cholica. Hamburg: Buske I 977) . 2. Kita
bü'ş-Şimô.r. Calinus'un (Gaien) botanik 
üzerine yazılarından derlenmiştir. 3. Ki
tô.bü'l-'Unşur ve't-tamô.m fi't-tıb. Far
makoloji hakkındadır. 4. Kitô.b fi'l-faşd . 

s. J(jtô.b fi'n-nabz . 6. Yiyecekler hakkın
da bir risaledir (son beş eserin yazma nüs
haları için bk. Sezgin, III, 266-267) . 

Ebu Bekir er-Razi'ninel-lfô.vi adlı ese
rinde İshak b. İmran'ın yiyecek ve ilaçlar 
hakkındaki yazılarından çok miktarda ik
tibas yer almaktadır (a.g.e., III, 267). Mü
ellifin, İbn Ebu Usaybia'nın listesinde yer 
alıp ('Uyunü '1-enba', s. 4 79) günümüze 
ulaşmayan diğer eserleri de şunlard ı r : 

Ki tô.bü '1-Edviyeti'l-müfrede, Malfiile 
fi'l-istislfii', Malfiile veeize (farmakolo
jiye dair), Kitô.bü Nüzheti'n-nefs, Ma
kale fi 'ileli'l-lfülunc ve envô.'ihi ve şer
J:ıi edviyetihi, Kitô.b fi'l-bevl min kelô.
mi İbukrô.t ve Cô.linus ve gayrihimô., 
Ki tab (ceme'a fihi al).avfle Calinus) fi'ş
şarô.b, Mesô.'il mecmu'a bi'ş-şarô.b, Ke
lô.m fi beyô.zi'l-mi'de ve rusubi 'l-bevl 
ve beyô.zi'l-meniy. 
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Zü's-seyfeyn İshak b. Kündacık el-Hazerl 
(ö. 279/892) 
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Abbasller 'in önde gelen 
Türk kumandanlarından. 

Halife Mu'temid-Aiellah 259'da (873). 
on dört yıldan beri Basra ve civarını ha
kimiyetleri altında tutan Zenciler'e karşı 

Türkler'den oluşan bir ordu hazırladı ve 
kumandanlığına Musa b. Boğa el-Kebir'i 
getirdi. Musa'nın emirlerinden olan İshak 
b. Kündacık da (Kündac) on ay kadar sü
ren savaşlar sırasında Zenciler için Bas
ra'ya gelecek olan erzak ve mühimmat 
yollarını kesmekle görevlendirHdL Bu gö
revi başarıyla yerine getiren İ shak. Musa 
b. Boğa'nın yerine geçen oğlu Ahmed'in 
Musa b. Otamış' ı Diyarırebia'ya vali ola
rak göndermesini kabullenmeyip kendi
ne bağlı birliklerle Dicle kıyısındaki Beled 
şehrine gitti. Buradaki Ya'kübi hıristiyan
larını hakimiyeti altına aldıktan sonra Nu
saybin ve civarını da kendine bağladı (266/ 

879) . Ardından Musul'a geçti ve muhte
melen aynı yıl Musul, Diyarırebia ve İrmi
niye valiliğine getirildi. lsa b. Şeyh, İshak 
b. Eyyub ve Ebü'l-Mağra b. Musa 'nın kur
duğu üçlü ittifak kuwetlerini Nusaybin'
de mağlup eden İshak b. Kündacık onları 
Amid 'e kadar takip etti ve maliarına el 
koydu (Ramazan 2671 Nisan 881 ). 

Halife Mu'temid -Alellah, devlet idare
sini kontrolü altında t utan kardeşi Mu
vaffak-Billah'ın gücünü kırmak için Mısır 
ve Suriye Valisi Ahmed b. Tolun ile anlaş
tı. Bunu haber alan Muvaffak-Billah. is
hak b. Kündacık'a mektup yazarak halife
nin Mısı r'a gitmesine engel olmasını iste
di. Harekete geçen İshak. Samerra'dan 
Mısır'a gitmek üzere yola çıkmış olan ha
lifeyi Kühayl denilen yerde karşıladı ve 
kendisine adeta esir muamelesi yaparak 
Samerra'ya getirdi (5 Şaban 2691 ı 7 Şubat 

883) Muvaffak -Billah ve katibi Said b . 
Mahled. bu başarısından dolayı İshak'a 
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