
Allah'ta fani olmasıyla gerçekleşir. Kul ken
di benliğinden, sıfat ve fiilierinden kurtul
ctuğunda onda Hakk'ın isim ve fiilieri tecel
li eder, kul bu tecellilerin tamamına teslim 
olur, Hakk'ı bütün fiilieri irade eden mut
lak fail bilir. Böylece kulun fenası Hakk'ın 
rızası ile neticelenir. Gazzall, rıza halindeki 
kulun belalar karşısında bazan acı ve ağ
rı hissetmeyebileceğini söyler ve bir gazi
nin savaş esnasında aldığı yaranın acısını 
başlangıçta hissetmemesini bu hale örnek 
olarak gösterir. Böyle bir kul acı hissetse 
bile Hak'tan gelen musibete itiraz etmez, 
şikayette bulunmaz, bunu tabii görür; his
settiği acı rıza halinde olmasına engel de
ğildir (İ/:ıya', IV, 337) insanların birbirin
den razı olmaları da rıza konusunda önem
lidir. Ancak işlenen günahlara ve kötülük
lere, yapılan haksızlıklara müsamaha gös
termek rıza kapsamına girmez, çünkü 
bunlar Allah'ın gazap ettiği hususlardiL 

Tasawufta rıza zühd hayatının temeli 
olarak görülmüştür (Sülem!, Tabakat, s. 
10). Sufiler muhabbetin rızayı içerdiğini, rı
zanın muhabbetin semeresi olduğunu, bu 
sebeple kulun sevdiği Allah'ın her tasar
rufuna razı olması gerektiğini söylemiş
lerdir. Onlara göre mümin, "Allahım, ben
den razı ol!" diye dua etmeden önce ken
disi O'ndan razı olmalıdır; kendisi O'ndan 
ne kadar razı ise O da kendisinden o ka
dar razı olur. Rıza Horasan sufilerine gö
re makam, Irak sufilerine göre haldir. Di
ğer bir görüşe göre ise başlangıç itibariy
le kul onu gayretiyle elde ettiği için ma
kam, sonuç itibariyle Allah'ın lutfu oldu
ğu için haldir (Kuşeyr!, s. 422). Bu sebeple 
rıza hali zühd, riyazet ve mücahededen 
daha üstündür. Çünkü rıza halinde olan 
kul bulunduğu menzil ve makamın daha 
yukarısını temenni etmemekte ve ilahl ira
deye teslim olmaktadır. Hücvlrl, lll. (IX.) 
yüzyıldaki tasawufi hareketlerden bahse
derken Haris el-Muhasiöı'nin tasavvufta rı
zayı esas aldığını belirtir (Keşfü'l-maf:ıcüb, 
s. 223). Rızayı bir hal olarak gören Muha
sibl'nin, "Rıza ilahi tecelliler karşısında kal
bin sükunet halinde olmasıdır" sözü bu 
hareketin temelidir (el-Veşaya, s. 275). 

Rızanın dini hükmü konusunda farklı 
görüşler mevcuttur. Alimler rızanın müs
tehap olduğu hususunda ittifak etmiştir. 
Kur'an ve hadislerde tavsiye edilmekle bir
likte emredilmemiş olması, ayrıca bir gö
nül hali olarak kabul edilmesi, hallerin ise 
kulların irade ve kazanımı dışında bulun
ması rızanın müstehap oluşuna delil sa
yılmıştır (İbn Kayyim el-Cevziyye, Il, 178). 
Rıza halinin farz olduğunu ileri sürenler 
de vardır. Rıza hali ile dua arasında görü-

nüşte bir çelişki varsa da aslında bunlar
dan biri diğerine engel olmaz. Gazzall, ku
lun günahları ve kötülükleri kaldırması için 
Allah'a dua etmesinin rıza hali ile çelişme
yeceğini, haksızlıkların ve günahların yay
gın olduğu bir beldeyi terketmeye benze
diğini, böyle bir yeri terketmenin rızaya 
aykırı olmadığını söyler (İf:ıya', IV, 341-345). 
Rıza hali tedbir almaya ve sebeplere te
vessül etmeye de engel değildir. Öte yan
dan deprem, sel, kuraklık, fırtına, hastalık 
ve ölüm gibi ilahi takdirin tecellileri karşı
sında metaneti muhafaza ederek yakın
mamak da rızanın gereği olarak görül
müştür. Allah'ın iradesi, kudreti ve yarat
masıyla var olduğunu ileri sürüp sevap
günah, hayır-şer türünden her şeyi rıza 
kapsamında gören ve bunun neticesinde 
bir çeşit itahlliğe sapanlar var olagelmiş
tir. Fakat gerçek sufiler Allah'ın iradesiy
le rıza ve muhabbetinin farklı şeyler say
dığı, Hakk'ın irade ettiği şeylerin bir kısmı
na razı olmadığı ilkesine daima bağlı kal
mışlar (Gazzall, IV, 337, 340; İbn Kayyim el
Cevziyye, II, 214), kulun yükümlülüğü ve 
sorumluluğu ilkesine ters düşen rıza an
layışını şiddetle reddetmişlerdir. 
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Hukuki işlemlerde iç iradeyi 
veya irade açıklamasının unsurlarından 

olan hukuki sonuca erişme iradesini 

L 
ifade eden fıkıh terimi. 

_j 

Sözlükte "hoşnut ve memnun olmak, 
muvafakat etmek; istemek" anlamlarına 
gelen rıza, fıkıhta hukuki işlemin temeli
ni oluşturan iradenin belirlenmesinde özel 
öneme sahip bir kavramdır. Kur'an-ı Ke-

RlZA 

rlm'de ve hadislerde aynı kökten türemiş 
kelimeler sözlük anlamlarında sıkça geç
mekle birlikte hukuki işlemler bağlamın
da kullanımları sınırlıdı r. Kur'an'da rıza ke
limesi yer almaz; ancak karşılıklı rızaya da
yalı ticaretin meşru kazanç yolu olduğu be
lirtilirken (en-Nisa 4/29) ve çocuğun süt
ten kesilmesi konusunda eşierin anlaşma
sından söz edilirken (el-Bakara 2/233) "te
radi" kelimesi kullanılmıştır. Hadislerde rı
za geçmekle beraber "hukuki işlernde ira
de beyanı" manasında kullanımı nadirdir 
(mesela bk. Buhar!, "NikaJ.:ı", 41); teradi 
şeklindeki kullanırnın örneklerine ise bir
çok hadiste rastlanır (mesela bk. Ebu Da
vud, "Büyü'", 53). Başka deliller yanında 
özellikle teradi kavramını içeren ayet ve 
hadislerden hareketle fakihler, tarafların 
rızasını sözleşmenin vazgeçilmez gerekle
rinden saydıkları gibi genel olarak hukuki 
işlemlerin temelini rızanın oluşturduğu il
kesini benimsemişlerdiL Bununla birlikte 
iç iradeyi ifade etmek üzere kullanılan ih
tiyar ve rıza kavramlarının birbiriyle ilişki
si konusundaki görüş ayrılığı sebebiyle rı
zayı farklı şekillerde tanımlamışlardır. 

Hanefiler'in dışındaki çoğunluğa göre rı
za ve ihtiyar kelimeleri eş anlamlı olup hu
kuki işlemi gerçekleştirmede kullanılan 
sözleri dağuracağı sonuçları arzu ederek 
söyleme kastını ifade eder (Vahldüddin 
Sewar, s. 453; Ali el-Hafif, s. 313). Dolayı
sıyla bu grupta yer alan islam hukukçu
ları rıza ile iç iradeyi bir bütün olarak kas
tetmiş olmaktadır. Hanefiler ise ihtiyar ve 
rızanın iç iradeyi meydana getiren iki ayrı 
unsur olduğu görüşündediL Sözlükte "ki
şinin, objektif ölçütlere göre iyi (hayır) olan 
veya kendisinin iyi gördüğü bir şeyi tercih 
etmesi" anlamına gelen ihtiyar kelimesi, 
terim olarak "kişinin gücü dahilinde olup 
varlık ve yokluk ihtimallerine açık bulunan 
bir şeyde bu iki ihtimalden birini diğerine 
tercih etmesi" şeklinde tarif edilmiştir (Ab
dülaz!z el-Buhar!, IV, 383) Tercihin eda eh
liyetine sahip bir kişi tarafından baskı (ik
rah) altında olmaksızın yapılması halinde 
ihtiyar sağlam (sahih), baskı altında iki za
rardan daha hafif olana katlanmak için ya
pılması durumunda sakattır (fasid). Fay
da ve zarar değerlendirmesine dayalı bir 
tercih ancak akılla yapılabileceği için akıl 
hastasının, bu melekesi yeteri kadar ge
lişmemiş durumda bulunan gayri mümey
yiz küçüğün, sarhoş olduğu için aklını kul
lanamayacak halde bulunan ergin kişinin 
tercihi hukuki değer taşımayan (batı!) bir 
ihtiyar kabul edilmiştir. Rıza ise "ihtiyarın 
-yüzde gülümseme belirmesi gibi- etkileri 
dışa yansıyacak biçimde en üst seviyeye 
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ulaşmış şekli" diye tanımlanmıştır (a.g.e., 
IV, 382) 

Günümüz hukuk incelemelerinde irade 
açıklamasının analiziyle ilgili olarak kulla
nılan kavramlarla ifade edilecek olursa Ha
nefi fakihlerinin ihtiyar ile, hukuki işlem 
kurmaya yönelik beyanda bulunma irade
sini, rıza ile de hukuki sonuca erişme irade
sini kastettikleri anlaşılır (Vahldüddin Sev
var, S. 443; Ali el-Hafif. s. 316). Hanefiler'e 
göre iç iradenin temel unsuru ihtiyar olup 
rıza onun uzantısı ve tamamlayıcısıdır. Do
layısıyla bazan ihtiyar bulunduğu halde rı
za bulunmayabilir ve hukuki işlem varlık 
kazanabilir. Nitekim ilgili naslarda nikah, 
talak vb. hukuki tasarruflarda ciddi olup 
olmadığına bakılmaksızın sadece irade be
yanı ( el-Muvatta', "Nikal:ı", 56; Ebu DavQd, 
"Talal5". 9; Tirmizi , "Talal5". 9; ibn Ma ce, 
"Talal5", ı 3). satım vb. akidlerde ise rıza 
(te radi, en-N isa 4/29) esas alınarak hukuki 
sonuç bağlanmıştır. Bu da iç iradeyi mey
dana getiren ihtiyar ve rızanın birbirinden 
ayrılabilecek nitelikte unsurlar olduğunu 
göstermektedir. Ciddiye alınmayacağı dü
şüncesiyle beyanda bulunan kişide ihtiyar 
bulunduğu halde rıza yoktur. Zira o iste
yerek hukuki sonuç doğuracak bir beyan
da bulunmuş, fakat bu beyanının hukuki 
sonuçlar doğurmasını arzu etmemiştir. 

İç iradeyi ihtiyar ve rıza ayırırnma tabi 
tutmaları sebebiyle Hanefiler'in cumhur
dan ayrıldığı başlıca hususlar şöylece özet
lenebilir: A) Hukuki işlemleri feshedilebi
lenler ve feshedilemeyenler şeklinde iki 
gruba ayırırlar. 1. Feshedilebilen işlemler, 

latife beyanı ile (hezl) sahih bir şekilde ku
rulamayan ve kurulduktan sonra ikale ve
ya fesih yoluyla ortadan kaldırılabilen sa
tım, kira, hizmet, sulh, müzaraa, müsa
kat gibi iki tarafa mali nitelikte borç yük
leyen akidlerdir (muavaza akidleri). Hanefi 
hukukçularının çoğunluğuna göre rıza bu 
tür akidlerin sıhhat şartı olup rızanın bu
lunmaması akdi fasid kılar. Ancak bu se
beple fasid sayılan akidle başka sebepler
den dolayı fasid akid arasında bazı farklar 
vardır. a) Böyle bir akid rızası olmayan ta
rafın daha sonra icazet vermesiyle sahihe 
dönüşebilir. Çünkü fesad kul hakkına ria
yet edilmemesinden kaynaklanmaktadır. 
Başka bir sebeple fasid olan akidde ise fe
sad hukuk düzeninin gereklerine aykırılık
tan doğduğu için sonradan verilecek mu
vafakat akdi sahih hale getirmez. b) Sa
tıcının rızası olmadan (ikrah altında) yapı
lan satım sözleşmesinin ardından alıcının 
akid konusu mal üzerinde feshi kabil baş
ka işlem yapması satıcının fesih hakkını 
düşürmez: fakat rıza yokluğundan kay-

58 

naklanmayan fesad durumunda satıcının 
fesih hakkı düşer. Hanefi fakihi Züfer b. 
Hüzeyl rızasız olarakyapılan feshi kabil hu
kuki işlemleri mevkuf saymakta. çağdaş 
hukukçulardan Abdürezzak es-SenhGrl ve 
Mustafa Ahmed Zerka da bu görüşü ter
cih etmektedir. z. Feshedilemeyen işlem
ler, kurulduktan sonra ilgili taraf yahut ta
rafların isteğiyle geçmişe etkisi ortadan 
kaldırılamayan nikah, talak, ric'at. i'tak. 
tedbir, yemin, zıhar. nezir, kısası affetme. 
.Yia gibi hukuki muamelelerdir. Bir kısmı 
kamu düzeniyle ilgili sayıldığı veya önemi
ne vurgu yapılmak istendiği, bazıları ise İs
lam'ın teşvik ettiği fiiller arasında yer aldı
ğı için latife beyanıyla da yapılsa bu tür iş
lemler hukuki sonuçlarını doğurur. Bu tür 
işlemlerin hukuki sonuçlarını sebeplerin
den ayırmak mümkün olmadığından be
yan sahibi beyanının hukuki sonuçlarını is
temediğini ileri süremez (ayrıca bk. HEZL). 

B) İhtiyarı bütün hukuki işlemlerin in'i
kad şartı, rızayı ise bazılarının sıhhat şar
tı sayarlar. İhtiyarın yokluğu butlan sonu
cunu doğurduğundan irade beyanları ihti
yarı yansıtmayan akıl hastası ve gayri mü
meyyiz küçüğün feshedilebilen türden ol
sun olmasın bütün hukuki işlemleri batıl
dır. İhtiyarın bulunup rızanın bulunmama
sı halinde işlem feshedilebilen türdense 
fasid, değilse sahihtir. Cumhura göre ise 
ihtiyar ve rıza iki ayrı unsur sayılmadığın
dan Hanefiler'in bu kavramlarla ifade et
tikleri iç iradenin bulunmaması durumun
da tek müeyyide butlandır. 

C) Rızaya ihtiyara göre ikinci derecede 
bir rol tanıdıkları için iki taraflı bir hukuki 
işlem olan satım sözleşmesini tanımlar
ken genellikle "karşılıklı rıza" kaydına yer 
vermezler. Bu tutumun, mükrehin hukuki 
işlemleri hakkında Hanefi imamlarından 
nakledilen bazı görüşleri dikkate almak
tan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 

Beyan edilen bir iradenin hukuki sonuç 
doğurabilmesi, beyanda bulunanın işlem 
ehliyetine sahip olması ve iç irade ile be
yan arasında uygunluk bulunması şart
larına bağlıdır. Eğer aralarında uygunluk 
yoksa irade 1 rıza sakatianmış demektir. 
Rızayı sakatiayan etkenler Türk hukuk li
teratüründe "irade veya rıza fesadı", gü
nümüz İslam hukuku literatüründe "uyG
bü'r-rıza, şevaibü'r-rıza. uyGbü'l-irade, 
uyGbü'l-akd" şeklinde anılmaktadır. 

İradenin oluşumu sürecinde meydana 
gelen etkenlerden dolayı rıza sakatıanmış
sa beyan sahibinin iç dünyasında biri ger
çek, diğeri sakatianmış olmak üzere iki ira
de bulunur. Bu durumda beyan sadece 
sakatianmış iradeye uyar, gerçek iradeye 

uymaz. Bu uyumsuzluk sakatianmış irade 
ile beyan arasında değil saklı kalmış ger
çek irade ile beyan arasındadır. Sakatian
mış irade gerçek irade ile beyan arasına 
girerek dış dünyaya yansımasma engel 
olmuş ve gerçek irade ile beyan arasında 
kasıtsız bir uyumsuzluk meydana gelmiş 
olur (Vahldüddin Sewar, s. 441) . Rızayı sa
katlayan sebepler yanılma, yanıltılma ve 
korkutularak baskı altına alınma şeklinde 
üç noktada toplanabilir ; günümüz İslam 
hukuku incelemelerinde bunlar genellikle 
galat, tedlls ve ikrah başlıkları altında ele 
alınmaktadır. Zerka'nın bunlara "ihtilalü't
tenfiz"in (gereği gibi ifayı engelleyen durum
lar) ilave edilmesi yönündeki önerisi ise ka
bul görmemiştir; zira bu, iradenin oluşma 
sürecinde değil iradenin sağlam bir şekil
de doğup akdin kurulmasından sonra or
taya çıkan ve geriye dönük olarak rızayı 
etkileyen bir sebeptir (bk. GAIAT; İKRAH; 

TEDLIS). 

Rızanın sakatlanmasından dolayı iç ira
de ile irade beyanı arasında uyumsuzluk 
bulunması durumunda gerçek irade ile 
beyandan hangisinin dikkate alınacağı ko
nusu hukukun önemli probleminden biri
dir. Sübjektif teori diye bilinen yaklaşıma 
göre beyan sahibinin gerçek iradesi dik
kate alınıp bu iradeye uymayan beyanı ge
çersiz sayılır. Hukukun nihai amacı olan 
adalet ilkesinin gereği budur. Objektif te
orinin önerdiği çözüm ise gerçek iradeye 
uymasa da beyanın dikkate alınmasıdır. Bu 
çözüm şekli yine hukukun amaçlarından 
olan hukuk güvenliği ilkesine dayanır. Çün
kü hukuki işlemlerde rasiantı ve keyfiliğin 
önlenerek istikrarın sağlanması hukuk gü
venliğine bağlıdır. İradenin dikkate alınma
sı halinde adaletin yararına hukuki işlem
lerin istikrarından taviz verilirken beyanın 
dikkate alınması durumunda hukuki işle
min istikrarı sağlanmış. fakat adalet ilke
sinden taviz verilmiş olmaktadır. Hukukun 
niteliği gereği bunlardan birinin yararına 
diğerinden tamamıyla vazgeçmek ve bu 
sebeple sözü edilen ilkeler arasındaki çe
lişkiyi tamamen ortadan kaldırmak müm
kün değildir (bk AMEL; İRADE; İRADE BE

YAM). 
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rihi yok[ (Darü 'l-fikri'l-Arab1), s. 313, 316, 321; 
Hasan Subh1, "er-RıZi'ı ve 'uyübüh", el-Ftkhü'l-İs
lamfesasü't-teşri', [baskı yeri yok[1971, s. 299-
319; M. Ebu Zehre. el-Milkiyye ve na?ariyye
tü '1-'ak:d fi'ş-şeri'ati'l-is lamiyye, Kahire 1977, s. 
199-202, 412-421; Neş'et ibrahim ed-Düreyn1. 
et-Teraçif [f 'uk:üdi'l-mübadelati'l-maliyye, C id
de 1402/1982; M. MustafaŞeleb1, el-Medl].alfi.'t
ta'rifbi'l-fık:hi'l-islamf, Beyrut 1403/1983, s. 451-
4 75; Muhammed Al-i Bahrülulüm, 'UyCıbü 'i-irade 
fi'ş-şeri'ati'l-İslamiyye, Beyrut 1984; Ali Muhyid
din ei-Karadağ1, Mebde'ü'r-rı.Za fi'l-'uk:Cıd, Bey
rut 1406/1985, 1, 204-210, 601-602, 610, 631 , 
633-641, 798-800; Zekiyyüddin Şa'ban, islam Hu
kuk ilminin Esasları (tre. ibrahim Kafi Dönmez), 
Ankara 2004, s. 302-306; "Rıza", Mv.F, XXII, 
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L 

RizA, Seyyid Mehmed 
(ö. 1082/1671) 

Kendi adıyla anılan tezkiresiyle 
meşhur Osmanlı müellifi. _j 

Edirne'de Zehrimar adıyla tanınan bir 
aileye mensup olduğundan Zehrimarza
de diye bilinir. Babası Ergeneli Mehmed 
Efendi'dir. Tahsilini Edirne'de tamamladı. 
Medreseyi bitirdikten sonra bir müddet 
müderrislikyaptı, Rumeli'de mahkeme na
ibliklerinde bulundu. Rıza'nın Mevlevllik ve 
Mevlevller hakkındaki manzumeleri bu ta
rikatla ilgisini düşündürmekteyse de ta
rikat içindeki faaliyet ve kimliği hakkında 
bilgi bulunmamaktadır. Hayatının sonları
na doğru Edirne Uzunköprü'de müftülük 
yaptı ve 1082'de ( 1671) Edirne'de vefat 
etti. Bazı kaynaklarda ölüm tarihi olarak 
1 083 ( 1672) yılı zikredilmektedir. 

Mehmed Rıza'nın muhtasar tezkiresi 
1 000-1 OSO ( 1591-1641) yılları arasında ölen 
şairleri kapsamaktadır. Xl. (XVII.) yüzyılın 
ilk çeyreğinde düzenlenen Kafzade Faizi'nin 
antoloji niteliğindeki Zübdetü'l-eş'ar'ı bir 
tarafa bırakılırsa Rıza Tezkiresi, Riyazi 
Tezkiresi ile birlikte bu yüzyılın önemli 
iki şuara tezkiresinden biridir. Mehmed 
Rıza. mukaddimede tezkireyi kaleme alış 
sebebini belirttikten sonra eserini on be-

yitlik bir manzumeyle övdüğü devrin pa
dişahı Sultan İbrahim'e sunar ve kendile
rine birer mahlas edinerek şair olduklarını 
iddia eden kişileri tezkiresine almadığını 
söyler. Kınalızade Hasan Çelebi'ye ait tezki
renin zeyli sayılan eser iki bölümden oluş
maktadır. Şiir yazmış on padişahın tanıtıl
dığı ve şiirlerinden örneklerin verildiği bi
rinci bölümde ll. Murad (Ebü'I-Hayrat). Fa
tih Sultan Mehmed (Avnl), ll. Bayezid (Adli). 
Yavuz Sultan Selim (Selim!). Kanuni Sultan 
Süleyman (Muhibbl). ll . Selim (Sellmi). lll. 
Murad (Muradl). lll. Mehmed (Adli), 1. Ah
med (Bahti) ve IV. Murad (Muradl) yer al
makta. ikinci bölümde toplam 254 şairin 
biyografisi alfabetik sırayla verilmektedir. 
Tezkirede şairlerle ilgili bilgiler bir iki cüm
leyle geçilmiştir. Eserin hEltimesinde tez
kirenin tamamlanma tarihi "cami-i maz
mün" ( 1050 [ 1641]) ibaresiyle belirtilmiştir. 

Beş nüshası bilinen Rıza Tezkiresi'nin 
Millet Kütüphanesi'nde kayıtlı yazmasın

da (Ali Emiri Efendi, nr. 764) padişahlarla 

birlikte 264 şairin kısa biyografisi bulun
maktadır. Köprülü Kütüphanesi'ndeki nüs
ha (Asım Bey, nr. 374) Latifi Tezkiresi'nin 
haşiyelerine yazılmıştır (vr 48-88). İstanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi'nde mevcut nüs
hanın (TY, nr. 2363) bazı sayfaları eksik ol
duğu gibi Edirne Selimiye Kütüphanesi ile 
(nr. 2110) Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki 
(Aşir Efendi, nr. 243) nüshalar da eksiktir. 
Rıza Tezkiresi ilk defa İkdamcı Ahmed 
Cevdet tarafından bastırılmış (İstanbul 
1316). M. Sadık Erdağı ise bunun tıpkıba
sımını gerçekleştirmiştir (Ankara 2002). 

Rıza 

Tezkiresr nin 
ilk ve son 
sayfaları 

(Millet Kip., 
Ali Emir! Efendi, 

nr. 764) 

RlZA-yi ABBAST 

Gencay Zavotçu eser üzerinde bir yüksek 
lisans tezi hazırlamıştır (bk. bibl.). Kaynak
larda Rıza'nın ayrıca mürettep bir divanı. 
münşeatı ve Siyer-i Veysi'ye yazdığı bir 
zeytinin bulunduğu belirtilmektedir. Nuh
betü 'I-asar li-Zeyli Zübdeti'l-eş'ar'da 

Rıza'nın bir şitaiyyesiyle dokuz beyti mev
cuttur. 
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L 

mzA-yi ABBAsl 
( I.S""t;ı: .sı.:..,) ) 

(ö. 1044/1635 [?]) 

İranlı minyatür sanatçısı . 
_j 

Hayatına dair bilinen hususlar. İbrahim 
Mirza'nın Meşhed'deki sarayında kurduğu 

resim atölyesinin mensuplarından Kaşanlı 
Mevlana Ali Asgar'ın oğlu olduğu, 161 0-
1635 yılları arasında İsfahan 'da çalıştığı 
ve Abbasi nisbesini ölümüne kadar sara-
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