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[1;1 HAKKı DuRSUN YıLD ız 

EMİN- i AHMED-i RAzi 
( ~.(ı~ .4>1 .:r.:-1 ) 

(ö. 1002 / 1594'ten sonra) 

Heft İklim adlı eseriyle tanınan 
İ~anlı tezkire müellifi. 

_j 

Rey'de doğdu. Hayatı hakkında fazla 
bilgi yoktur. Kültürlü ve zengin bir aileye 
mensup olduğu anlaşılmaktadır. Babası 
Hace Mirza Ahmed ve şair olan amcası 
Hace Muhammed Şerif, Safevi Hüküm
dan Şah L Tahmasb zamanında ( 1524-
1576) önemli görevlerde bulunmuşlardı. 
Amcaıadesi Hace Gıyas Bey, Babürlü Ek
ber Şah 'ın (15 56-1605) sarayında yüksek 
bir görevde bulunduktan sonra Cihan-
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gir'in vezirlerinden biri oldu. Emfn-i Razı 
de diğer bazı şair ve edipler gibi Hindis
tan'a gidip Ekber Şah'ın sarayına inti
sap etti. Kendisini şöhrete kavuşturan 
Heft İ~im adlı tezkiresini 996'da (1588) 
Hindistan'da iken yazmaya başlayıp al
tı yılda tamamladığına göre 1 002 ·den 
(1594) sonra vefat etmiş olmalıdır. 

Heft İ~lim, yedi coğrafi bölge esası
na göre düzenlenerek yedi bölüme ay
rılmış; her bölümde, kendi içinde daha 
küçük bölgelere, ülkelere veya şehirlere 
ayrılan bir bölge (iklim) ele alınmıştı r. 

Her ana bölgenin tarih ve coğrafyası hak
kında bilgi veren bir girişten sonra, ora
da yetişen büyük şahsiyetlerin biyogra
fileri genellikle ölüm tarihi sırasına gö
re ve çok defa kısa olarak anlatılmıştır. 

Eserin tamamında 1560 alim, şair, edip, 
mutasawıf. emfr ve hükümdarın biyog
rafileri ele alınmış, şairlere ve şiirlerine 
daha çok yer verilmiştir . 

İran edebiyatı tarihi için önemli bir 
kaynak olmakla birlikte daha önce ya
zılmış tezkirelerden pek çok nakil ve ik
tibası ihtiva eden eserin dili, o dönem
de yazılmış diğer mensur eseriere göre 
daha sadedir. 

İran'da ve İran dışındaki çeşitli kütüp
hanelerde yazma nüshaları bulunan Heft 
İklim ' in ilmf bir neşri henüz yapılmamış
tır. Eserin E. Denison Ross. A. H. Harley 
ve Abdülmuktedir tarafından gerçekleş
tirilen yayımı ([-lll , Kalküta 191 8. 1927, 
ı 939) eksiktir. Cevad Fazı! neşri ise (1-111 , 
Tahran ı 34 1 h ş . 1 ı 962) tam olmakla bir
likte fihristi bulunmadığ ı , birçok yanlış
lık ve matbaa hatası ile dolu olduğu için 
ilmf neşir sayılmaz. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Emin Ahmed-i Razi, He{t İf!:lim (nşr. Cevad 
Fazı]), Tahran 1341 hş./ 1962, i-lll ; Ebü' l-Fazl 
el-Allami. The A' in-i Akbari (tre. H. Blochmannl, 
Delhi 1989, ı . 572, 576 ; Rieu. Catalogue, 1, 335; 
lll, 970; Storey. Persian Uterature, 1, 1169- 1171 ; 
Rızazade Şafak, Tarll]·i Edebiyyat-ı Tran, Tah
ran 1341 hş., s. 398-399; Ahmed Gülçin -i Me
ani, Tarlf)·i Te?lcirehfi-yı Fars[, Tahran 1349 hş . / 

1970, ll, 410-414 ; Nefisi, Taril]·i Nazm u Neşr, 

1, 382; H. Masse. Anthologie persan e, Paris 
1950-55, s. 376; Rypka. HIL, s. 452, 495 ; Han
baba, Filırist, ı , 1258 ; E. Berthels, "Razi", iA, 
IX, 645 ; M. U. Memon, "Amin Ahmad Razi", 
Elr., 1, 939. 

[1;1 M. NAziF ŞAHİNoiku 

Edirne! i 
Emin Efendi'nin 
celi -sülüs 
hatta yazd ı ğı 

ishak Ağa 
Çeş mes i' nin 

kitabesi -
Beykoz 1 
istanbul 
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EMİN EFENDi, Edimeli 

(ö. 1198/ 1784) 

Osmanlı hattatı . 
_j 

1142 (1729) yılında Edirne'de doğ
du. Babası, mevali*den Mehmed RO
hi Efendi'nin akrabasından Halil Efen
di'dir. Mehmed Emin, Edirne'de ilk tah
silini yaptığı yıllarda Hattatzade Hüse
yin Efendi ' den sülüs ve nesi h yazıları
nı öğrendi. Nazfra İbrahim Efendi'nin 
yazdığı tarih beytinden (Nazira bir ziya
de oldu hattiit / ZehT hatt-ı dilara barekel
lah 1 ı 1551 ı 7 421) on üç yaşında i ca zet al
dığı anlaşılmaktadır. 

Genç yaşta İstanbul'a giden Emin Efen
di, ı. Mahmud zamanında (1730- ı 754) 
gümrük eminliği yapan İshak Ağa tara
fından himaye edilerek sarayda Baltacı
lar Koğuşu 'na alındı. Bir ara Darüssaa
de Ağası Şehid Ahmed Ağa'ya kahveci
lik yaptı. Vazısının güzelliği sayesinde bir 
müddet sonra Divan-ı Hümayun'a girdi. 
Ce if- sülüs yazıya mera kı olduğundan sa
natını bu alanda geliştirerek güzel eser
ler verdi. 1. Mahmud devrinde Edirne Sa
rayı'nda yapılan binaların tarih kitabe- · 
lerini, İstanbul'da Arap Camii'nin mah
keme tarafındaki "selamün aleyküm bi
ma sabertüm" ibaresini, Gümrük Emini 
İshak Ağa 'nın Beykoz ve Kireçburnu'nda 
yaptırdığı çeşmelerin kitabelerini yazdı 
(Müstakimzade, s. 409-41 Ol. Emin Efendi 
İstanbul'da vefat etti ve Edirnekapı Me
zarlığı'na defnedildi. 

Emin Efendi' nin. kitabelerini celf- sülüs 
hattıyla yazdığı çeşmelerden Beykoz'da 
bulunan ve on lülesinden dolayı "on çeş
meler" diye de anılan İshak Ağa Çeşme
si'nin kitabesi 60 x 215 cm. ebadında ve 
ketebesiz olup tek satır halinde merrne
re hakkedilmiştir. Kitabe, "Sahibü 'l- hay
rat ve' ı- hasenat es- Seyyid İshak Ağa 
Emfn-i Gümrük-i Asitane. sene 1159" 
ibaresini taşımaktadır. Bu çeşme 1976 
yılında Beykoz Belediyesi tarafından as
lma uygun olarak onarılmıştır. 

Beykoz çayırının iki kıyısında bugün 
de mevcut iki çeşmeden Terazibaşı Çeş

mesi diye anı lan çeşmenin kitabesi 66 x 
130 cm. ebadında, mermere hakkedil
miş, celf - sülüs hattıyla, ketebesiz ve üç 
satır halinde olup üzerinde yukarıdaki 

ibare ve 1163 ( 1750) tarihi bulunmakta
dır. Beykoz Ortaçeşme otobüs durağı ya
kınındaki diğer çeşmenin mermere hak
kediimiş 70 X 73 cm. ebadındaki üç sa
tırlık, ketebesiz. celf- sülüs kitabesi de 


