
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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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 



toplantılar Mekke, Karaçi, Bağdat, Am
man ve Mogadişu'da tekrar edildi. 

1933 yılında Kudüs 'te Mescid- i Ak
sa adıyla bir İslam üniversitesi kurma 
çalışmaları başlatıldı; bu amaçla birçok 
Arap ve İslam başşehri ziyaret edilerek 
bağışlar toplandı. Bu sırada yahudiler 
büyük paralar karşılığında Kudüs ve ci
varında araziler satın alıyorlardı. Müf
tü Emin ei-Hüseyni, bu arazi komisyon
cuları ile mücadele edebilmek için "emir 
bi'l- ma'rüf" cemiyetleri kurdu. Yahudi
lere toprak satanlara karşı amansız bir 
mücadele başlatıldı; Filistin'in her tara
fına vaizler gönderilerek bu kişilerin di
nen günahkar sayılacağı üzerinde du
ruldu. Toplanan paralarla araziler alındı 
ve tekrar yahudilere satılmaması için va
kıflara bağlandı. Emin ei-Hüseyni. 1935'
te kuzeni Cemal'in başkanlığında bir Fi
listin Arap partisinin kurulmasına yar
dım etti. 

Abdülkadir ei-Hüseyni başkanlığında 
kurulan "mukaddes cihad askeri birliği " 

İngilizler'e karşı yapılan protesto hare
ketinin ( 19 Nisan 1936) mesuliyetini yük
lendi. Protesto hareketinden sonra Ku
düs'te Filistin'deki bütün siyasi grupla
rın katıldığı bir toplantıda, yahudi amaç
larının gerçekleşmesini sağlayan Balfour 
planının kaldırılmasını, Arap ve yahudi
lerden meydana gelen bir Filistin hükü
metinin oluşturulmasını isteyen ei-Lec
netü'I-Arabiyyetü'l-ulya li-Filistin kurul
du (25 Nisan 1936) Konsey başkanlığına 
getirilen Emin ei-Hüseyni. İngiltere'den 
gelen Lord Peel başkanlığındaki heyetin 
7 Temmuz 1937' de kararlaştırdığı Filis
tin 'i taksim planını reddetti. Emin ei-Hü
seyni, 29 Temmuz 1937'de ei-Meclisü'I
İslami el-a'la başkanlığından alındı. He
men arkasından tutuklanmak istenince 
Lübnan'a kaçtı. Lübnan'dan lrak'a. ora
dan da İran'a geçti. 

1937-1941 yılları arasında Irak. Tür
kiye, Bulgaristan, İtalya ve Almanya gi
bi ülkeleri dolaşarak Filistin Arap heyeti 
adına destek toplama çalışmalarını sür
dürdü. 1941'de. savaşı kazanacaklarına 
inandığı İtilaf devletlerinden Arap dava
sına destek sağlamak için Berlin'e gitti. 
Mayıs 1945'e kadar burada kalan Emin 
ei-Hüseyni, yayımladığı bildirilerle Arap
lar'ı yahudi ve İngilizler'e karşı ayaklan
maya çağırdı. Almanya'da kaldığı süre
ce bir müslüman olarak nasyonal sos
yalizme en ufak bir sempati duymadı. 
Naziler'in işgal ettiği ülkelerden Filistin'e 

yahudi göçünü engellemeye çalıştı. Al
manlar da İngiliz idaresi altındaki müs
lüman cemaatleri etkilemek ve onları İn
gilizler' e karşı kışkırtarak Süveyş Kana
lı'nı ele geçirmek için Emin ei-Hüseyni'
yi desteklediler. Savaşın sonucu belli ol
maya başlayınca Fransa'ya kaçtı. Ancak 
Fransızlar tarafından tutuklanarak Pa
ris'te bir yıl boyunca göz hapsinde kaldı. 
Bu sırada İngiltere. Yugoslavya ve Ame
rika. Emin ei-Hüseynf'nin savaş suçlusu 
olarak yargılanması için teslim edilme
sini istedilerse de Fransa onu vermeyi 
reddetti. Emin ei-Hüseyni sonunda Mı
sır'a kaçmayı başardı ( 1946) 

11 Haziran 1946'da Kahire'de Arap 
Birliği'nin kararıyla kurulan ei-Hey'etü'I
Arabiyyetü'l- ulya li- Filistin· e başkanlık 
eden Emin ei-Hüseyni kısa zamanda Ku
düs. Şam. Beyrut, Bağdat ve Karaçi'de 
bu teşkilata bağlı bürolar açtı. Ayrıca yi
ne aynı teşkilata bağlı olarak Asya. Av
rupa. Afrika ve Amerika'da temsilcilik
ler kuruldu. Birleşmiş Milletler teşkila
tının 29 Kasım 1947 tarihinde benimse
diği Filistin taksim planı engellenmeye 
başlandı. Emin ei-Hüseyni, bütün bu teş
kilatların masraflarını karşılamak üzere 
Beytülmal ei-Arabi adıyla bilinen bağım
sız bir fon oluşturdu . 

1948'de Filistin toprakları üzerinde İs
rail Devleti'nin kurulmasından sonra 1 
Aralık 1948 tarihinde Gazze'de toplanan 
1. Filistin Halk Meclisi'ne başkanlık eden 
Emin ei-Hüseyni, işgal altındaki toprak
ların kurtarılması ve yahudilere karşı mü
cadelenin yürütülmesi amacıyla Genel 
Filistin hükümetinin kurulduğunu ilan 
etti. Merkezi Kahire'de bulunan bu hü
kümetin faaliyetleri kısa bir süre sonra 
Mısır hükümeti tarafından engellendi. 
Emin ei-Hüseyni, 1951'de kırk beş İslam 
ülkesinin katılmasıyla Kara çi· de topla
nan Dünya İslam Kongresi'ne başkan se
çildi. 1955 yılında Endonezya 'da toplanan 
Bandung Konferansı· na başkanlık etti
ği bir heyetle Filistin adına katıldı. Kahi
re'den sonra faaliyet merkezini 1959'da 
Beyrut'a taşıyan Emin ei-Hüseyni siyasi 
çalışmalarını burada sürdürdü. 1962 yılı 
Mayısında otuz yedi İslam ülkesinin iş
tirakiyle Bağdat'ta toplanan Dünya İs
lam Kongresi'ne başkanlık etti. Yine ay
nı yıl Mekke'de kurulan Rabıtatü'l-ale
mi' ı- İslami teşkilatma kurucu üye· ola
rak katıldı. 1967'de otuz yıldan beri ay
rı kaldığı Kudüs'e döndü. İsrail ile doğ
rudan görüşmelerin uygun olmayaca-

EMiN PAŞA 

ğını. bu toprakların Filistin'e ait olduğu
nu ve geri alınması için gerekirse harp 
edilmesi fikrini hayatı boyunca taşıdı. 4 
Temmuz 1974 tarihinde Beyrut'ta ve
fat etti. 
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EMİN MEHMED EFENDi 

(bk. MEHMED EMİN TOKADİ). 

EMİN PAŞA 

(1840- 1892) 

Alman asıllı 
Osmanlı devlet adamı ve alimi. 
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Asıl adı Eduard Schnitzer'dir. 28 Mart 
1840'ta Prusya Krallığı'nın Şilezya eya
letine bağlı Oppeln kasabasında Prusya
lı bir Müsevi ailenin çocuğu olarak dün-
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