
İSHAK b. KÜNDACIK 

kıymetli hil'atler sundular ve kendisine 
"Zü's-seyfeyn" lakabını verdiler (Belevl, s. 
294). Muvaffak-Billah bu olaydan sonra 
İshak b. Kündacık'ı Mısır valiliğine tayin 
etti ve şurtatü'l-hassanın başına getirdi. 
Ancak İshak'ın Mısır valiliği resmiyette 
kaldı , Ahmed b. 1blun zamanında Mısır'a 
fiilen hakim olmak için bir teşebbüste bu
lunmadı. 

Ahmed b. To lun ölüp yerine oğlu Huma
reveyh geçince ( 2 70/884) İshak b. Künda
cık resmen valisi bulunduğu yerlere fiilen 
hakim olmak istedi. Diyarımudar valisi 
olan Sacoğulları'ndan Muhammed b. 
Ebü's-Sac da onunla birlikte hareket et
meye karar verdi. İshak ve Muhammed, 
Humareveyh'in kendilerine karşı koyama
yacağını düşünüyorlardı. Bununla birlikte 
bir tedbir olarak Muvaffak-Billah'a baş
vurup kendilerine yardımcı olmasını iste
diler. Muvaffak da oğlu Ebü'l-Abbas Ah
med'i yard ıma göndereceğini bildirdi. 
Müttefikler Dımaşk üzerine yürüdüler, 
Dımaşk naibi de onlara katıldı. Kınnesrln, 
Halep, Hum us, Sugür, Hama, Antakya ve 
Rakka valileri şehirlerini terkedip kaçınca 
İshak ile Muhammed kolaylıkla buraları 
ele geçirdiler (270/884). Teslim olmayan 
Şeyzer kuşatma altına alındı . Bu gelişme

ler üzerine Humareveyh, Suriye'ye bir or
du sevkedip burayı tekrar kendi hakimi
yeti altına almak istedi. Ancak Suriye'nin 
kuzeyi ve kuzeydoğusu İshak b. Kündacık 
ile Muhammed b. Ebü's-Sac'ın kontrolün
deydi. Humareveyh olayların giderek aley
hine geliştiğini öğrenince bizzat kendisi 
sefere çıktı ve Remle ile Dımaşk arasın
daki Tavahin denilen yerde Ahmed b. Mu
vaffak kumandasındaki müttefik kuwet
lerle savaşa girerek onları yenilgiye uğ
rattı (ı O Şewal 271 131 Mart 885). Bu sıra
da Ahmed ile Muhammed b. Ebü's-Sac 
ve İshak arasında bir anlaşmazlık çıktı. 
Muhammed Halep'e gitti, İshak ise Rak
ka'ya çekildi. Suriye'deki şehirleri tekrar 
zapteden Humareveyh onlarla bir barış 
antiaşması imzaladı. Bu antlaşmadan 
sonra İshak ile Muhammed'in arası açıl
dı . İshak'ın el-Cezlre'deki topraklarını ele 
geçirmek isteyen Muhammed, Humare
veyh ile anlaşmayı tercih etti. Humare
veyh ve Muhammed, İshak aleyhine bir 
plan hazırladılar. Muhammed Hakka'da 
bulunan İshak üzerine yürüdü ve onu 
mağlı1p etti (9 Cemaziyelevvel 273 1 12 

Ekim 886). Humareveyh, İshak'a ait el-Ce
zlre ve Musul'u Muhammed' e verdi. Mu
hammed daha sonra İshak'ı takip ederek 
onu sığındığı Mardin Kalesi'nde kuşattı. 
Ancak Sincar'da çıkan bedevi isyanı se
bebiyle kuşatmaya son vermek zorunda 
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kaldı. Bunu fırsat bilip Musul üzerine yü
rüyen İshak pusuya düşürülerek bozgu
na uğratıldı ve tekrar Mardin Kalesi'ne 
sığ ındı. 

Uğradığı yenilgilere rağmen toprakla
rını geri almak için mücadelesini sürdü
ren İshak, 14 Zilkade 273'te (12 Nisan 887) 
meydana gelen savaşı da kaybedince Hu
mareveyh ile anlaşma yoluna gitti. Bu sı
rada Dımaşk'ı ele geçirmek üzere yola çı
kan Muhammed b. Ebü's-Sac. Humare
veyh ile giriştiği savaşı kaybetti (Muhar
rem 275 /Mayıs- Haziran 888). Humare
veyh'in onu takip etmekle görevlendirdiği 
İshak, Kasrülharb denilen yerde Muham
med'e mağlQp oldu. Humareveyh ile İs
hak, Muhammed'den intikam almak üze
re harekete geçince Muhammed Bağdat'a 
kaçarak Muvaffak-Billah'a sığınmak zo
runda kaldı (Reblülevvel 2761 Temmuz 
889). Humareveyh de İshak'ı el-Cezlre'de 
bırakıp Mısır'a döndü. İshak, Diyarırebla 
ve Diyarımudar'a hakim olduktan sonra 
kendini Humareveyh'in rakibi ilan etti ve 
279'da (892) ölümüne kadar onunla mü
cadeleyi sürdürdü, vefatında yerine oğlu 
Muhammed geçti. Buhtürl, divanında İs
hak b. Kündacık'tan övgüyle söz ederek 
kahramaniıkiarını dile getirmiştir. 
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ı:- İSHAK el-MEVSILİ 
-, 

(~_,..,JfJb....!) 

Ebu Muhammed İshak b. İbrahim 
b. Mahan (Meymun) ei-Mevsıll 

(ö. 235/850) 

L 
Mfisikişinas, muganni ve şair. 

_j 

1 SO' de (767) Rey'de doğdu. Dönemin 
meşhur müsikişinaslarından İbrahim ei
Mevsıll'nin oğludur. İbrahim, şöhretinin 
Abbas! sarayına ulaşması üzerine ailesiyle 

birlikte Bağdat'a yerleşince İshak bura
da seçkin bir kültür ortamında öğrenim 
gördü. Süfyan b. Uyeyne, Hüşeym b. Be
şir ve Ebu Muaviye ed-Darlr'den hadis, 
Ali b. Hamza el-Kisa! ve Yahya b. Ziyad 
ei-Ferra'dan Kur' an, Asma! ve Ebu Ubey
de Ma'mer b. Müsenna'dan edebiyat ve 
tarih öğrendi. İlk mOsiki bilgilerini baba
sı ve annesinden aldı. Akrabası olan Qdl 
Zelzel ile muganniye Atike bint Şühde'
nin yanında kendini yetiştirdi. 

İshak'ın Abbas! sarayındaki ilk hamileri 
başta Halife Harunürreşld olmak üzere 
Vezir Yahya b. Halid el-Bermeki' ve onun 
oğulları Fazi ve Ca'fer oldu. Daha sonra 
Halife Emin, Me'mün, Mu'tasım-Billah, 
Vasi~- Billah ve Mütevekkii-Alellah dev
rinde bu hükümdarlardan ilgi ve itibar 
gördü. Babasının vefatından sonra döne
min önde gelen müsikişinası olarak bü
yük servet sahibi oldu. Hayatının son yıl
larında gözlerinin görmediğine dair bazı 
rivayetler bulunan İshak ei-Mevsıll Bağ
dat'ta vefat etti. Ölümü üzerine Halife 
Mütevekkil'in, "İshak'ın ölümüyle devle
tim bir şeref ve ziynetten mahrum kal
dı" diyerek üzüntüsünü belirttiği nakle
dilir. 

İshak ei-Mevsıll fıkıh ve kelam konula
rında kendini yetiştirdiği gibi şair, edebi
yatçı ve dilci olarak da takdir toplamış . 

sarayda düzenlenen ilim meclislerinin 
vazgeçilmez bir üyesi olmuştur. Onun il
minden ve kişiliğinden çok etkilenen 
Me'mQn kendisini mQsikişinas olarak ta
nınmasaydı onu kadı tayin edeceğini söy
lemiş ve sadece fakihlerin kullandığı si
yah Abbas! cüppesini giymesine izin ver
miştir. Cömertliğiyle de bilinen İshak ilim
le uğraşanları himaye ederdi. Meşhur lu
gat alimi Ebu Abdullah İbnü'I-Arabl bun
lardan biridir. 

MOsikide babasının yolunu takip ede
rek İbrahim b. Mehdi'nin temsilciliğini 
yaptığı romantik- modern ekole karşı kla
sik- Hicaz ekolünü savunan İshak'ın bu 
alandaki en büyük hizmeti, yok olmak 
üzere olan klasik mOsiki nazariye ve i cra
sını sistemleştirmesidir. Nazariyatta kla
sik terminolojiyle ritmik ve müzikal form
ları birbiri içinde meczetmiş, ancak daha 
sonra Farabi tarafından bazı eleştirile
re uğramıştır. İshak ei-Mevsıll'nin, hacası 
Zelzel'i aratmayacak derecede iyi bir Qdl 
olduğu ve son derece hassas bir kulağa 
sahip bulunduğu, çoğu tiz perdelerden 
başlayan 200'ün üzerinde eser besteledi
ği, erkek sanatkarların zorlayarak çıka
rabildikleri en ince ses olan "kafa sesi"ni 



(falsetto) ilk olarak onun kullandığı rivayet 
edilir. Şiirlerinde dil, üs!Qp ve konu bakı
mından eski şairlerin takipçisi olan İshak. 
Ebu Temmam ve Ebu Nüvas gibi çağda
şı şairleri tenkitten geri durmamıştır. Ye
tiştirdiği öğrenciler arasında İbn Hurdaz
bih, Ziryab, Amr b. Bana. Allüye ve Mu
harik en meşhurlarıdır. 

Bağdat'ın en büyük kütüphanelerin
den birine sahip olan İshak el-Mevsıll, 
mOsiki ve müsikişinaslara dair bilgi veren 
ilk müellif olarak bilinir. İbnü'n-Nedlm 
onun kırk kadar telifi olduğunu kaydeder. 
Kitfıbü Al]bfıri Zirrumme, Kitfıbü Ce
vfıhiri'l-kelfım, Kitfıbü Tafzili'ş-şi'r, Ki
tfıbü Mevfırişi'l-J:ıikme gibi mOsiki dışın
daki eserleri yanında çoğu İsfahanl'nin el
Egani adlı eserinin kaynakları arasında 
yer alan, ancak hiçbiri günümüze ulaşma
yan mOsikiye dair eserleri de şunlardır: 
Kitfıbü '1-Egani e ll eti gannfı bihfı İs
M~, Kitfıbü'l-İl]tiyfır mine'l-Egani li'l
Vfışi~, Kitfıbü Egani'i Ma'bed, Kitfı
bü'n-Negam ve'l-i~a', Kitfıbü'r-Ra~s 
ve'z-zefn, Kitfıbü'l-Kıyfın, Kitfıbü Kı
yfıni'l-Hicfız, Kitfıbü Al]bô.ri Tuveys, 
Kitô.bü Al]bfıri 'Azzetülmeylô., Kitô.bü 
Al]bô.ri Sa'id b. Miscô.h, Kitô.bü Al]bô.
ri Jjuneyn el-Hiri, Kitô.bü Al]bô.ri'd
Delô.l, Kitô.bü Al]bô.ri Ma' bed ve'bni 
Süreye ve eganihimô., Kitô.bü Al]bô.
ri'l-Gariz, Kitfıbü Al]bfıri Mu]J.ammed 
b. 'A'işe, Kitô.bü Al]bô.ri'l-ebcer, Kitfı
bü Al]bô.ri'l-mugannin el-Mekkiyyin, 
Kitô.bü'l -Eganiyyi'l-kebir. Son eser 
Sindl b. Ali tarafından derlenmiştir. Oğlu 
Hammad ve öğrencilerinden Ali b. Yah
ya İbnü'l-Müneccim İshak hakkında bir 
eser yazmışlardır. 
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Iii AHMET HAKKI TuRA Bİ 

İSHAK b. MİRAR 

(bk. EBÜ AMR eş-ŞEYBANI). 

İSHAK b. MURAD 

(bk. GEREDELi İSHAK). 

İSHAK PAŞA 
(ö. 892/1487) 

Osmanlı veziriazamı. 

_j 

_j 

_j 

Aynı dönemlerde yaşayan iki İshak Pa
şa'dan hangisi olduğu konusunda kaynak
larda karışık bilgiler vardır. ll. Murad'ın 
vasiyetnamesinde imzası bulunan İshak 
b. Abdullah ile eski bir Türk ailesinden 
geldiği bilinen İshak b. İbrahim'in hayat 
hikayeleri ve görevleri sık sık birbirine ka
rıştırılmıştır. İshak b. Abdullah, T. S. Can
tacasin'e göre ailesi tarafından Edirne'ye 
götürülüp ll. Murad'ın hizmetine verilmiş 
(Petit traicte, s. !8 ı). muhtemelen Ende
run'da yetişerek hazinedarlığa kadar yük
selmiş. ll. Murad'ın yakın adamları ara
sında yer almış, ll. Murad Manisa'ya çe
kildiğinde onun yanında bulunmuştur. 
Daha sonra oğ l u ll. Mehmed' i t ahttan 
uzaklaştıran l l. Murad 1446 Eylülünde 
Edirne'ye geldiğinde onu vezirlik maka
mına getirmiştir. ll. Mehmed'in yeniden 
tahta çıkışı sırasında ise Anadolu beyler
beyi olduğu zikredilir. Nitekim 864'te 
(1460) bu sıfatla Ankara'ya geldiği bilin
mektedir (Amasya Tarihi, lll, 225). İshak 
Paşa'nın bu tarihten önce 1454 ve 1456'
da Anadolu beylerbeyi olarak Sırbistan se
fer! erine katıldığı, Belgrad kuşatmasında 
Vezir Mahmud Paşa ile birlikte top çektir
mekle görevlendirildiği, 1461'deki Trab
zon seferine gitmeyip taht muhafızı ola
rak Edirne'de kaldığı, ardından Eflak se
ferine iştirak ettiği belirtilir. Hüseyin Hü-

İSHAK PASA 

sameddin ayrıca, Sarı lakabı ve İshak b. 
Abdullah adıyla zikrettiği İshak Paşa'nın 
877'de (1472-73) vezlriazam olduğunu 
yazarak üçüncü bir İshak Paşa'dan daha 
söz eder. Ancak bunların içinde dönemi
nin siyasi hayatında önemli rol oynayan 
ve birçok hayır eseri yaptıran, zamanın
da "vez'irü'l-keblr" olarak da anılan. sacta
ret görevini birkaç defa üstlenen şahıs 
İshak Paşa b. İbrahim'dir. 

Vakfiyesindeki bilgilere göre İnegöllü 
olan ve Çandarlılar gibi eski bir Türk aile
sine mensup olduğu anlaşılan İshak Pa
şa'nın hayatının ilkyılları ve devlet hizme
tine nasıl girdiği bilinmemektedir. Onun 
resmi kayıtlarda geçen ilk memuriyeti 
868'de (1463-64) Anadolu beylerbeyiliği
dir. Bu tarihten ll. Bayezid'in tahta çıkı
şına kadarki dönemde hangi görevlerde 
bulunduğu kesin olarak tesbit edileme
mekte ve diğer İshak paşalarla karıştı
rılmaktadır. Hüseyin Hüsameddin onu 
871 'de (1466-67) üçüncü vezir, 874'te 
( 1469-70) vezlriazam olarak zikreder. 
Oruç b. Adil yine hangisi olduğunu tefrik 
etmeksizin İshak Paşa'nın, 872'de (1467-
68) vezir sıfatıyla kapı halkı yanında bu
lunduğu halde Anadolu Beylerbeyi Gedik 
Ahmed Paşa ile birlikte Ereğli ve Aksaray' ı 
zaptettiğini, 873'te ( 1468-69) vezlriazam
lık görevinde bulunduğunu yazar ( Teva
rlh-i AL-i Osman, s. 126 ). Kemalpaşazade, 

Vezlriazam İshak Paşa'nın 876'da ( 1471) 
aziedildiğini belirtir. Hüseyin Hüsamed
din, yine İshak Paşa b. İbrahim'in 877'
de (1472) aziedilip yerine Sarı İshak Pa
şa b. Abdullah'ın getirildiğini kaydeder 
(Amasya Tarihi, lll. 228). 

İshak Paşa, muhtemelen bu son tarih
te Amasya'daki Şehzade Bayezid'e taraf
tar olan kesim arasında yer almıştır. Nite
kim Şarabdar Zağanos'tan mülk olarak 
satın aldığı topraklara Fatih Sultan Meh
med tarafından el konulmuş ve tirnar ha
line getirilmiştir. İshak Paşa bu mülküne 
ancak ll. Bayezid döneminde ( 148 ı- ı 5 ı 2) 
kavuşabilmiştir. Ayrıca oğullarından Plrl 
Bey, Şehzade Bayezid'in defterdarlığı hiz
metinde bulunmaktaydı. Diğer oğlu Şadl 
Bey de 1504 'ten itibaren ll. Bayezid'in oğ
lu Şehinşah'a defterdar olacaktır. 

Fatih Sultan Mehmed'in 1481'de vefatı 
sırasında İshak Paşa'nın İstanbul muha
fızı olarak bulunduğu kaynaklarda belir
tilir. Padişahın ölümü üzerine Bayezid'e 
bir davet mektubu gönderen İshak Paşa 
onun bir an önce İstanbul'a gelmesini bil
dirmiş. Fatih'in vefatından sonra kendi
sine yirmi otuz haberci yolladığını , fakat 
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