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diğer çeşme üzerindeki ibare ile birlik
te 1166 ( 1753) tarihini ihtiva etmekte
dir. Bu çeşmenin arka yüzündeki mih
rap işaretinden burasının aynı zaman
da namazgah olduğu anlaşılmaktadır. 

ishak Ağa· nın Kireçburnu ·nda yaptır

dığı caminin kuzey tarafında bulunan 
çeşmenin kitabesi 60 X 120 cm. eba
dında iki satır halinde olup önceki çeş
melerle aynı özelliklere sahiptir. 1165 
( 1752) tarihli bu çeşme de günümüze 
ulaşmıştır. Kitabe yazısı yine Emin Efen
di'ye ait olan Beykoz Yalıköy Camii 'nin 
kıble tarafındaki çeşme ise yol genişle
tilirken yıkılmıştır. Bu çeşmeriin merrne
re hakkediimiş bir satırlık 1154 ( 1741 ) 
tarihli kitabesi ibrahim Hilmi Tanışık ta
rafından tesbit edilmiştir (istanbul Çeş
meleri, ll , 344) 

Emin Efendi'nin sanat hayatının baş
langıç yıllarına ait bu kitabelerinden onun 
celf -sülüs yazıya hakim usta bir hattat 
olduğu anlaşılmaktadır. 
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EMİN EFENDi, Neyzen 
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(bk. YAZlCI, Mehmed Emin), 
L _j 

ı 
EMİN el-HA VLİ 
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(bk. HAVLi, Emin). 
L _j 

1 
EMİN HİLMİ EFENDi 

ı 

(1831- 1884) 

İlk Osmanlı Meclis-i Meb'usanı'nın 
Trabzon mebusu, 

L 
şair ve yazar. 

_j 

Trabzon'da doğdu. Şehrin tanınmış 

ailelerinden Hüseyin Alemdarzade Hacı 
Mustafa Arif Ağa'nın oğludur. Asıl adı 

Mehmed Emin olup şiirlerinde Hilmi mah
lasını kullandığından daha çok Emin Hil
mi adıyla tanınmıştır. ilk tahsilinin ar
dından hat icazeti aldıktan sonra istan
bul 'a giderek dayısı Hoca Pir Efendi·
den medrese ilimlerini okudu. Arapça ve 
Farsça öğrendi. 1849 yılında Trabzon Va
lisi Hayreddin Paşa'nın divan katibi ola
rak memuriyet hayatına başladı. 1856'
da Trabzon Meclis-i Keblr azalığı ve san
dık eminliği yaptı. Ordu, Gümüşhane ve 
Karahisarışarkl sancaklarındaki usulsüz
lükleri tahkik ve ıslahla görevlendirildi. 
On yıl sonra Erzurum vilayeti defterdar 
muavinliğine tayin ediidiyse de göreve 
zamanında başlayamadığından bir süre 
açıkta kaldı. Ertesi yıl Trabzon vilaye
ti MektObl Kalemi mümeyyizliğine ve 
vilayet gazetesi muharrirliğine getiril
di. Bu görevlerindeki başarıları sebebiy
le saniye rütbesine yükseltildi 1 1868) 19 
Mart 1877'de açılan ilk Osmanlı Meclis-i 
Meb'Qsanı'na Trabzon mebusu olarak 
girdi. 13 Şubat 1878 ·de meclis kapatı
lınca iane-i Muhacirln Encümeni kitabe
ti ve azalığına tayin edildi. Bu görevde 
on ay maaş almadan çalıştığı için ken
disine mütemayiz rütbesi verildi ve Ba
tum muhacirlerinin iskanına memur edi
lerek tekrar Trabzon'a gönderildi. 1882'
de idare- i mahsusa vapurla n muhase
beci liğine, bir süre sonra da Bahriye Ne
zareti MektObl Kalemi müdürlüğü ile 
Matbaa-i Bahriyye Nezareti'ne tayin edi
lerek rütbesi Ola sınıf-ı sanisine yüksel
tildi. 15 Zilhicce 1301'de (6 Ekim 1884) 
istanbul'da vefat etti. Nakşibendiyye ta
rikatına mensup olan Emin Hilmi Efen
di'nin mezarı Edirnekapı dışında, ibn Ke
mal'in mezarı civarında dayısı ve hocası 

EMiN HiLMi EFENDi 

Trabzon! u Pir Efendi· nin yakınındadır. 

Şair Yenişehirli Avni Bey de aynı tarihte 
öldüğünden Üsküdarlı Talat her iki şai
rin ölümüne. "Hayf bir günde iki şair-i 
hoş-gO gitti 1 Birisi Hazret-i Hilmi biri 
Mir Avni 1 Yazılır cümleye tarih bir gün 
olur 1 Kodular ah iki şair-i mahir kev
ni" mısralarıyla ortak bir tarih düşür
müştür. 

Eserleri. 1. Divan. Orta seviyede bir 
şair olan Emin Hilmi Efendi 'nin en önem
li özelliği çok sayıda tarih manzumesi 
yazmış olmasıdır. Münşeat'ı ile bir arada 
basılan (Trabzon 1293) divanı bir müna
cat. iki na't. otuz ÜÇ kaside, 105 gazel, 
üç tahmis, bir muhammes ile Canik san
cağı mutasarrıfı Rıza Efendi'nin gerçek
leştirdiği ıslahatı anlatan "lslahname-i 
Canik" adlı 124 beyitlik bir manzumeden 
sonra tarih manzumelerinin yer aldığı 

"Tevarih ". "Rubaiyyat", "Beyitler", "Mıs

raat". ikisi marş olmak üzere dört güf
teden ibaret " Şarkiyyat" adlı bölümler
den meydana gelmiştir . Hilmi Efendi ba
zı gazel ve kasidelerini, aralarında Bay
burtlu Zihnl'nin de bulunduğu devrin ta
nınmış şairleriyle ortaklaşa söylemiştir. 

z. Münşeat. Müellifin çeşitli vesilelerle 
yazdığı mektup ve resmi yazıların yer al
dığı eserde. büyük bir zata hediye edi
len iki tavus kuşu dolayısıyla çeşitli kuş 
isimlerine yer verilerek kaleme alınan 

bir ariza. bir müezzinin yazdığı tebrike 
cevap olmak üzere müezzinlikle ilgili ke
limeler kullanılarak yazılan mektup, Bah
riye Nezareti 'ne nazır tayin edilen bir 
kişiye denizcilik terimleri kullanılarak 

yazılmış iki tebrik edebi özellikler taşı
yan metinler olarak dikkati çekmekte
dir. 3. M uhakeme-i Ye's ü Emel listan
bu l 1284)Münazara tarzında ka leme alı
nan nasihat türündeki bu küçük hacim
li mensur eser gördüğü ilgi dolayısıyla 
bir yıl sonra Rusçuk'ta tekrar basılmıştır 
( 1285 ı 4. Faresiz Kasidesi Şer hi. Agah 
Paşa ' nın "paresiz" redifli kasidesinin Zi
ya Paşa ' nın ünlü Zafername 'si tarzında 
yapılmış şerhi olup vefatından sonra oğ
lu ilyas Sami Bey tarafından yayımlan
mıştır (istanbul 1325) 

Emin Hilmi Efendi'nin basılmamış diğer 
eserleri şunlardır: İstiğfarname- i Hil
mi, M uhdkeme -i İdbdr ve İkbal, Mev
zun Durdb-ı Emsal, Kaside-i Kur'a
niyye. ilyas Sami Bey, babasının diva
nında yer almayan şiirlerini Eş'ar-ı Müte
bdkiye-i Hilmi adıyla bir araya getirdi
ğini ve diğer eserleriyle birlikte bastıra-
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EMiN HiLMi EFENDi 

cağını bildirmişse de bu eser yayımlan
mamıştır. Tanınmış edebiyat tarihçisi Ni
had Sami Sanarlı'nın dedesi olan Emin 
Hilmi Efendi'nin son eseri, vefatından 
önceki gece tamamladığı ve her mısraı 
ebcedle 1302 ( 1885) tarihini veren ll. Ab
dülhamid hakkındaki kasidesidir. 
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liJ MusTAFA U zuN 

EMİN el-HULVANi 
( ~l,kl l 0::"1 ) 

Emın b. Hasen ei-Hulviln! 
(ö. 1316/ 1898) 

Arap alimi ve seyyah. 
_j 

Aslen Hulvanlı olup Medine'de doğdu 
ve orada büyüdü. Ailesinin Hint menşeli 
olduğu ve büyük dedeleri Şeyh Muham
med Eminel-Hindi ei-Keşmiri ei-Hulva
ni'nin 114 (732) yılında Hulvan'a geldiği 
rivayet edilir. Muhammed Emin ei-Hindf 
alim ve zengin bir kimse idi. Emin'in ba
bası da Medine'nin eşrafından olup Mek
ke Emiri Şerif Abdullah b. Avn tarafın
dan, Necid Emiri Paysal b. Türki'yi Os
manlı Devleti'ne ödediği vergiyi ihmal 
etmemesi konusunda uyarınakla görev
lendirilmiş, o da bu görevi başarıyla ye
rine getirmiştir. 

Hulvani Mescid-i Nebevi'de ve Ezher'
de öğrenim gördü. Daha sonra Mescid-i 
Nebevi'de müderris olarak görevlendiril
di ve çeşitli alanlarda ilmi çalışmalar yap
tı. Ayrıca dil, edebiyat, tarih ve astrono
mi gibi dersler okuttu. Birçok islam ül
kesiyle bazı Avrupa ülkelerini gezen Hul
vanf bu arada Mısır' a ve Hindistan'a da 
gitti ve Bombay'da uzun yıllar kaldı. 

Hulvani'nin vefatıyla ilgili iki değişik 
rivayet vardır. Zirikli ve Muhibbüddin et
Taberi Hindistan'da öldüğünü söylerken 
el-Menhel dergisinde yayımlanan maka
lede, Trablusgarp' a yaptığı bir seyahat 
esnasında bedeviler tarafından cas us sa
nılarak öldürüldüğü kaydedilmektedir. 

Eserleri. 1. Mul]taşaru Metô.Ji'i's -suc(id 
bi- tfbi al].bô.ri'l- vdli Ddvud. Osman b. 
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Senedei-Basri'nin 1198'den 1250 (1783-
1835) yılına kadar Bağdat tarihini ihti
va eden Metdli c u 's- su c u d bi- tfbi al]
bdri'd-Ddvı1d adlı eserinin özeti olup 
1304'te ( 1887) Hindistan · da basılmış, 

daha sonra Muhibbüddin ei-Hatib ta
rafından tekrar yayımlanmıştır (Kahire 
ı 371/ 1953). z. Nebşü'l-hezeydn min Td
ril].i Corci Zeyddn. Corci Zeydan ' ın Td
ril]u Mışri 'l-]J.adiş adlı eserini tenkit et
mek için yazdığı bu kitap Leknev'de ba
sılmış (! 307), Mazin Salah ei-Mutabbaka
ni tarafından tahkikli olarak yeniden neş

redilmiştir (Medine 1410/ 1989). 3. Gen
yü 'n- nilJ.le ii keyfiyyeti garsi'n- nal].le. 
Ziraata dair küçük bir risale olup Mul].
taşaru Metdli ci' s- su cı1d adlı kitabıy
la birlikte basılmıştır (! 304). 4. es -Süyu
lü 'l-mugri}:fa 'ale 'ş-şavd 'i]:fı 'l-mu]J.ri
}:fa. Seyyid Ahmed Es'ad er-RefiT'yi ten
kit için kaleme aldığı bu eserinde AbdGl
basıt el -Menüfi takma adını kullanmış

tır. Kitap 1312' de ( 1895) neşredilmiştir. 

Hulvani'nin ayrıca, Ebü'I-Aia ei-Maar
rf'nin Lüzumü md Id yelzem ( e l -Lüzı1-

miyyat) adlı eserinin Bombay baskısına 
( 1303/ 1885) yazdığı bir şerh ve ta' likatı 

da vardır. 
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EMİN el-HÜSEYNİ 

( ~1 0::-l) 

(1897 -1974) 

Filistinli lider 
ve Kudüs başmüftüsü. 

_j 

Kudüs'te doğdu ve ilk öğrenimini bu
rada gördü. Bazı kaynaklarda doğum ta
rihi 1893 ve 1895 olarak da geçmekte
dir. Daha sonra eğitimine Mısır'da Ezher 

Üniversitesi'nde devam etti (! 912) ve bu 
sırada islam aleminin ileri gelenleriyle 
tanıştı. 1915 yılında istanbul'da Mekteb-i 
Harbiyye'ye girdi, buradan kurmay su
bay olarak mezun oldu. Önce Osmanlı 
ordusunda göreve başlayan Muhammed 
Emin 1. Dünya Savaşı yıllarını İzmir' de 
geçirdi. Savaş sonunda Kudüs'e geri dön
dü ve Filistin bölgesine gelen ingilizler'in 
genel valisinin yardımcılığına getirildi 
(191 7). Ancak göreve başladıktan üç ay 
sonra ingiltere 'nin bölgedeki siyasetini 
protesto ederek istifa etti. Bu sırada halk 
arasında yeni yeni başlayan isyan hare
ketlerine katıldı ve 1918-1919 ayaklan
malarında büyük rol oynadı. Yahudi ve 
ingilizler'e karşı mücadele etmekle gö
revli Fidaiyyün adlı küçük grupları orga
nize etmeye başladı . Filistin'de ilk siyası 
teşkilat olarak kurulan en-Nadi'I-Arabi 
başkanlığına seçildi. 17 Haziran 1919'da 
Halilürrahman'a gelen King Kreyn Ame
rikan araştırma heyetini protesto mahi
yetinde bağımsızlık gösterileri yapıldı. 

Bu faaliyetlere önderlik ettiği ve Baltour 
dek1erasyonuna karşı çıktığı gerekçesiy
le ingilizler tarafından tutuklandı. 1920 
yılı Nisan ayında Kudüs ayaklanmaları 
sırasında suçlu görüldüğünden tekrar 

. takibe uğradıysa da Şam'a kaçmayı ba
şardı ve Filistin halkı için bir vatan temin 
etme mücadelelerini orada sürdürdü. 
Suriye'nin istiklali sırasında altı ay bu
rada bulundu ve Paysal b. Hüseyin za
manında faaliyetlerine devam etti. Kısa 
bir süre sonra İngiliz Yüksek Komiserli
ği'nin af çıkarması üzerine de Kudüs'e 
geri döndü. 

21 Mart 1921 'de, Kudüs müftüsü olan 
ağabeyi Kamil ei-Hüseynf'nin vefatı ile 
boşalan başmüftülüğe getirildi. 1922'de 
ei-Meclisü'l-islami el-a'la başkanlığına 
seçildi ve Filistin'de müstakil bir kuru
luş halinde çalışarak bölgedeki vakıf ara
zilerine sahip çıktı. Bu dönemde bölge
de yetimhaneler, spor merkezleri, hayır 
kurumları ve şer'i mahkemeler kurdu. 
1928 ve 1929 yıllarında yahudilere kar
şı müslüman halkın ayaklanmasında oy
nadığı rol onu tartışmasız Filistinliler'in 
lideri yaptı. 

Bu arada toplanan Filistin İslam Kong
resi zamanla bir müessese haline geldi 
ve milletlerarası siyaset alanında ağırlı

ğı hissedilen bir teşkilat oldu. Filistin da
vasına umumi bir hüviyet kazandırmak 
amacıyla Kudüs'te toplanan Dünya İslam 
Kongresi'nde (7 -12 Aralık 1931) Filistin'in 
bağımsızlığı istendi ve başkanlığa Emfn 
ei -Hüseynf getirildi. Daha sonra benzer 


