
(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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bunların ulaşıp ulaşmadıkları hakkında 

bir haber alamadığını, hiçbirinin geriye 
dönmediğini, her tarafta ayaklanmalar 
baş gösterdiğini. yollamış olduğu haber
lerin doğruluğundan şüphe etmeyip İs
tanbul'a geleceğini bir fermanla bildirme
si gerektiğini. İstanbul'daki askerleri oya
lamakta artık zorluk çektiğini de yazmış
tır. Muhtemelen Arnavut Sinan'a yazdığı 
mektupta da Karamani Mehmed Paşa 
ve bazı müfsitlerin ortadan kaldırı ldığını . 

bütün kapı halkının ll. Bayezid'in yanın
da yer alması gerektiğini. onun da yol
ları kontrol altına alıp ll. Bayezid'i bek
lemesini ifade etmiştir {Tekindağ, X/14 
[ 19591. s. 93-94). Bu mektuplar, onun sal
tanat boşluğu sırasında ll. Bayezid'in tah
ta cüiQsunu sağlayacak tedbirleri almış 
olduğunu, dolayısıyla etkili bir rcil oynadı
ğını göstermektedir. Ayrıca asker arasın
da büyük itibarı olan Gedik Ahmed Paşa'
nın kayınpederi olduğundan yeniçeriler
ce de desteklendi ği anlaşılan İshak Paşa. 
onları çeşitli vaadlerde bulunmak sure
tiyle yatıştırmayı başarmış. hatta rakip
leri aleyhine hareket etmelerini de sağ
lamıştır. 

Cem'in Konya'dan hareket ederek Ba
yezid'in yolunu kesebileceği ve saltanat 
makamına ulaşabileceği tehlikesi sürdü
ğünden yeni bir çıkış yolu aramaya baş
layan İshak Paşa. bir süre h imayesi altına 
verilen ll. Bayezid'in oğlu Korkut' u yanına 
çağırarak onu babasını temsilen naib-i 
saltanat olarak tahta oturttu. Böylece bir 
bakıma Bayezid'in padişahlığı resmi ve 
hukuki bir şekle girmiş oluyordu. Kendisi 
de hem istanbul muhafızı hem de naib-i 
saltanatın atabegi olarak devlet işlerini 
yürütmeye başladı . Bütün bu hizmetle
rinin karşılığı olarak vezlriazamlık göre
vinin kendisine verilmesini ümit ediyor
du. Ancak bu görev için Hamza Bey oğlu 
Mustafa Paşa ön plana çıkmıştı. Bunun 
üzerine damadına bağlı yeniçerileri kul
lanarak Mustafa Paşa'nın refakatinde 19 
veya 21 Mayıs 1481'de Üsküdar'dan İs
tanbul'a geçmek isteyen ll. Bayezid 'e 
baskı yaptı. Bu durumda ll. Bayezid onu 
sadaret makamına getirmeye mecbur 
oldu. Mustafa Paşa'ya ise ikinci vezirlik 
verildi. Böylece ll. Bayezid'in saltanatının 
ilk aylarında sarayda büyük bir rekabet 
başladı. Harekete geçen Mustafa Paşa. 
İshak Paşa'dan önce Gedik Ahmed Paşa'
nın ortadan kaldırılmasına çalıştı: Gedik 
Ahmed Paşa aziedilerek tutuklandıysa da 
İshak Paşa nüfuzunu kullanıp onu kurtar
dı ve Mustafa Paşa'yı azlettirdi. Fakat ll. 
Bayezid onun yerine Kasım Paşa'yı vezir 
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tayin edince İshak Paşa bu tayinden hoş
lanmadı. 887 (1482) baharında ll. Baye
zid, yakın adamı Kasım Paşa ile birlikte 
dinlenmek için Bursa'ya gittiğinde onu 
İstanbul muhafızı olarak bıraktı. Bir süre 
sonra Kasım Paşa'yı da azlettirmeyi ba
şaran İshak Paşa onun yerine Mesih Pa
şa'nın getirilmesini sağladı. İshak Paşa'
nın bu hareketlerinden rahatsızlık duyan, 
ancak yeniçerilere dayandığı için ona kar
şı temkinli davranan ll. Bayezid. Cem Sul
tan'a karşı çıktığı seferde kendisini geri 
plana iterek artçılık görevi verdi. İshak 
Paşa . Şehzade Abdullah'ın maiyetinde 
yer aldı. Daha sonra damadı GedikAhmed 
Paşa'nın ansızın idam edilmesi İshak Pa
şa'nın gücünün sonunu oluşturdu. Ke
malpaşazade'ye göre888 (1483) yazında 
yaşlılık ve hastalığını ileri sürerek vezlri
azamlıktan çekildi. ll. Bayezid, geçmişte
ki hizmetlerini göz önüne alarak onu Se
lanik sancağına gönderdi. Vakfiyesinden 
anlaşıldığına göre 892 Cemaziyelewelin
den (Mayıs 1487) az önce vefat etti ve va
siyeti üzerine inegöl'de yaptırdığı türbe
sine defnedildi. 

İsfendiyaroğulları sülalesinden Taeün
nisil Sultan Hatun ile evliliğinden Plrl Bey 
ve Şehzade Sultan adlı çocukları olduğu , 

ayrıca yine vakfiyesine göre İbrahim Bey. 
Şadl Bey ve Hafsa Hatun adlı çocuklarının 
da varlığı tesbit edilmektedir. Pek çok 
hayratı bulunan İshak Paşa'nın inegöl'de 
kendi adıyla anılan bir külliye yaptırdığı , 

istanbul'da yine kendi adını taşıyan bir 
cami ve hamam. Selanik'te cami ve ima
ret (b k. ALACA İMARET CAMii) inşa etti
rip bunlara zengin vakıflar tahsis ettiği. 
Safer 891 (Şubat 1486) ve bunun zeyli 
mahiyetindeki Cemaziyelewel 892 (Ma
yıs 1487) tarihli vakfiyelerinden anlaşıl
maktadır. Köstendii-Struma'daki köprü 
de ona mal edilir. Diğer bazı şehir ve ka
sahalarda vakıfları ve hayır eserleri bu
lunduğu belirtilirse de bunların hangi is
hak Paşa'ya ait olduğu kesin olarak belir
lenememektedir. Ayrıca Kütahya'da bir 
zaviye ve Edirne'de bir hamam ve çeş
mesinin bulunduğu bilinmektedir. 
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İSHAK PAŞA CAMii 

(bk. ALACA İMARET CAMİİ). 
_j 
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ISHAK PAŞA CAMII ve HAMAMI 

İstanbul Cankurtaran'da 
XV. yüzyılın ikinci yarısında 
yapılmış cami ve hamam. 

_j 

Topkapı Sarayı'nın Bab-ı Hümayun adlı 
kapısı önünden Sur-ı Sultani boyunca 
Marmara denizine doğru inen İshakpaşa 
caddesi kenarında bulunmaktadır. Bani 
olarak zikredilen ve her ikisi de Fatih Sul
tan Mehmed zamanında yaşayan İshak 
paşalar birbirine karıştırılmaktadır. Bun
lardan biri muhtemelen Rum asıllı İshak 
b. Abdullah, diğeri ise Türk asıllı İnegöllü 
İ shak b. İbrahim'dir. inegöl'de ve Sela
nik'te iki büyük hayratı olan İshak Paşa'
nın (b k. ALACA İMARET CAMii) bu ikincisi 
olduğu ve İstanbul'daki vakıfların da ku
rucusu bulunduğu tahmin edilmektedir. 

Caminin inşa kitabesi yoktur. Ancak Sa
fer891 'de (Şubat 1486)yazılmış. daha ön
cekileri tamamlayan bir zeyil mahiyetinde 


