
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-
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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 PAŞA 

(1840- 1892) 

Alman asıllı 
Osmanlı devlet adamı ve alimi. 

.J 

ı 

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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yaya geldi. Eyalet başşehri Breslau 'da 
tıp öğrenimine başladı. aynı zamanda zo
oloji, botanik ve etnografya tahsili de 
yaptı. İngilizce ve Fransızca'yı öğrendi ; 
Berlin'de öğrenimi ni tamamlayarak tıp 
doktoru oldu (1 863). 

Osmanlı Devleti'nde hekim olarak gö
rev yapmak niyetiyle 1864'te Arnavut
luk'a gitti. 186S'te Antivari'de liman ta
bibi oldu ve yüzbaşılığa terfi etti. Kole
ra salgını ile mücadelede gösterdiği ba
şarılardan dolayı Arnavutluk genel vali
si İsmail Hakkı Paşa tarafından taltif edi
lerek binbaşılığa yükseltildi. Arnavutça, 
Türkçe, Sırpça- Hırvatça, Grekçe ve İtal
yanca öğrendi. 

Daha sonra Müslümanlığı kabul edip 
Mehmed Emin adını alan Schnitzer, 
1869'da Osmanlı istihbaratının hizme
tine girdi ve birçok isyanın bastırılma

sında önemli rol oynadı. Arnavutluk Va
lisi İsmail Hakkı Paşa 'nın tercümanı ve 
özel doktoru oldu. İsmail Hakkı Paşa az
ledilip Trabzon· a sürüldüğünde Meh
med Emin de onunla birlikte gitti ve 
orada muayenehane açtı. Hayrullah He
kim takma adıyla Trabzon'da ün saldı. 

istanbul' a yaptığı çeşitli seyahatler so
nucunda, 1872'de İsmail Hakkı Paşa hak
kındaki sürgün emrinin kaldırılmasını 

sağladı. İsmail Hakkı Paşa Yanya'ya vali 
tayin edilince Emin Efendi de vilayet he
kimbaşılığına ve vali müşavirliğine geti
rildi. 1873'te İ smail Hakkı Paşa'nın ve
fatından sonra önce istanbul'a, ardından 
kısa bir süre için Almanya'ya ve 1875'
te Mısı r'a gitti; Sudaneyaletinin başşeh
ri Hartum'da özel muayenehane açtı. 

1876'da Osmanlı Devleti'nin güney ucu 
Hattıistiva vilayetine giden Emin Efen
di, İngiliz Oordon Paşa'nın valilik yaptığı 
Lado şehrinde vilayet hekimbaşılığına 

getirildi. Vilayetin sağlık işlerini ıslah et
ti, zooloji ve botanikle de uğraşarak bul
duğu yüzlerce hayvan ve bitki türünün 
tanımlarını yapıp dünya ilim çevrelerin
de ün kazandı. 1878'de Sudan genel va
liliğine tayin edilen Oordon Paşa'nın ha
lefi İbrahim Fevzi Bey'in yerine Hattıis
tiva valisi oldu. Aynı zamanda mirlivalı
ğa terfi etti. Emin Bey vali olarak da bü
yük işler başardı. Vilayette ticaret ve zi
raatı geliştirdi , Ka hi re ve Hartum ·dan 
gelen yardımlarla dengelenen ve 750.000 
frank açık veren vilayet bütçesini ıslah 
etti. Vilayetin topraklarını güneye doğ
ru genişleterek buralardaki üs sayısını 

sekizden eliiye çıkardı; ayrıca Afrikalı 
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yerli hükümdarlarla himaye antlaşma
ları imzaladı. 

Emin Bey'i sevmeyen Oordon Paşa 

onun üs kurmasını yasakladı; faaliyet
lerini gizlice yürüttüğünü öğrenince de 
kendisini hiçbir önemi olmayan Sevakin 
valiliğ ine tayin etti. Fakat Emin Bey vi
layet merkezi Lado'dan ayrılmadan Oor
don Paşa hastalandı. Yerine Rauf Paşa 
Sudan valisi oldu ve Emin Bey' in Seva
kin'e tayinini iptal etti. Böylece Hattıis
tiva valiliğinde kalan Emin Bey, siyasi 
ve ilmi faaliyetlerini sürdürme imkanı
na tekrar kavuşmuş oldu. 

1881 yılında Sudan' ın kuzeyinde Meh
dTiik iddiasıyla baş kaldıran Muhammed 
Ahmed adlı bir derviş, kısa sürede bü
yük ordular teşkil edip birbiri ardı sı

ra Sudan' ın bütün diğer vilayetlerini ele 
geçirdi. En güneydeki Hattıistiva Emin 
Bey'in siyaseti sayesinde yıllarca daya
nabildL Fakat Mısır ile bağlantısı kesi
len Emin Bey. 188S'in Mayıs ayında hü
kümet merkezini vilayetin güneyindeki 
Vadelay kasabasına nakletmek zorunda 
kaldı. Orada iken, Mart 1886'da kendi
sine ulaşan 27 Mayıs 1885 tarihli fer
manla paşalığa terfi ettirildi; aynı za
manda Hattıistiva'yı terketmesi ve iste
diği gibi davranması haberi geldi. Aslın
da vilayeti terketmek istemeyen Emin 
Paşa, ancak, 1887 başlarında bir garni
zonu bulunmayan Lado'yu tamamen ter
ketmek zorunda kaldı. 1886'dan itiba
ren geçici olarak 1887' de de daha uzun
ca bir süre Albert gölünün doğu sahi
linde bulunan Kibiro'da oturdu. Bu sıra
da Edinburg Coğrafya Cemiyeti'nin te
şebbüsüyle, İskoçyalı sermayedarlardan 
oluşan bir şirketin, görünüşte Emin Pa
şa'nın yardımına gitmek, fakat gerçek
te Hattıistiva vilayetini İngiltere'ye dahil 
etmek ve Emin Paşa'nın biriktirdiği fil
dişi ve diğer koleksiyonları şirkete ka
zandırmak maksadıyla hazırladığı bir se
fer heyetinin Stanley'in idaresinde yola 
çıktığı haberi geldi. Gezinin başlıca des
tekçisi · olan British East African Com
pany'nin yaptığı istihbarata göre Emin 
Paşa'nın stoklarında 100.000 sterlin de
ğerinde 75.000 kilo fildişi bulunuyordu. 
Vilayetin diğer zenginlikleri bu rakama 
dahil olmayıp gezi için yapılan masraf 
ise 20.000 sterlindi. 

Maceraperest İngiliz Stanley'in üstlen
diği görevlerden biri de Belçika sömür
gesi Kongo'nun topraklarını genişletmek
tL Belçika Kralı ll. Leopold Stanley'i des-

tekliyor ve onun vasıtasıyla Emin Paşa'
nın zengin vilayetine sahip olmayı plan
lıyordu . Stanley'in kurtarma ekibi Hattı

istiva ' nın güneybatı ucunda Kavallı ka
sabasına vardığı zaman · SOO'den fazla 
adamını kaybetmiş, geri kalanlar da kur
tarılmaya muhtaç duruma gelmişti. 29 
Nisan 1888 günü Emin Paşa Osmanlı 
genel valisi sıfatıyla askeri merasimle 
Stanley heyetini karşıladı. Stanley' in, 
Hattıistiva 'yı ll. Leopold'ün Kongo Dev
leti'ne ilhak ederek memleketi kralın va
lisi sıfatıyla idare etmesi teklifini red
detti. Stanley'in Mısır hidivliğinden Emin 
Paşa'ya getirdiği emirde Stanley ile bir
likte doğu sahiline doğru çekilmesi is
teniyordu. Emin Paşa bu emri subayla
rına tebliğ edince subaylar isyan ederek 
paşayı Düfile'de esir aldılar (Ağustos- Ka
sım 1888). 

Emin Paşa, Mısır hidivliğinden artık 

hiçbir şekilde destek görmeyeceğini an
ladıktan sonra 17 Şubat 1889'da Stan
ley ile birlikte gitmeye karar verdi. Al
bert gölünün batı sahilinde birleşen iki 
heyet Aralık 1889'da Sahil 'e (Bagamoyo) 
vardı. Alman sömürgesi toprağında dev
let komiseri von Wissmann tarafından 
merasimle karşılandılar. Wissmann. Emin 
Paşa 'ya kayserin bir mesajını ve Prusya 
kraliyet madalyasını takdim etti. Bu ta
rihten itibaren Alman Hariciye Nezareti 
hizmetine giren Emin Paşa Alman sö
mürgesinin genişletilmesinde büyük rol 
oynadı. 26 Nisan 1890'da iki subay ve 
birtakım askerle birlikte Victoria gölü
nün güneyindeki memleketlere Alman
ya adına el koymak üzere harekete ge
çen Emin Paşa burada pek çok yeri Al
man sömürgesine kazandırdı. Ayrıca zen
ci esaretinin yasaklanması hususunda 
da büyük gayret sarfetti. 

Emin Paşa, mücadele ettiği Arap esir 
tacirleri tarafından 23 Ekim 1892'de 
Kongo'da Arap ticaret üssü Kinena'da 
öldürüldü. Samimi bir müslüman olarak 
Osmanlı Devleti'ne hizmet eden Emin 
Paşa, Mısır hizmetinde kaldığı sürece 
de bu tavrını muhafaza etmiştir. Hat
tıistiva vilayetinde uzun süre kalması 
da bu yüzdendir. Emin Paşa bir fütu
hatçı olmaktan çok muktedir bir teş
kilatçı idi. Zenci esir ticaretine şiddet
le karşı çıkmış, bu ticareti yapan Arap
lar'ın Afrika'dan çıkarılmasını istemiş
tir. ilim adamı olarak kuşlar konusuna 
ve etnografyaya da bir hayli hizmeti do
kunmuştur. 
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EMİNÖNÜ 

İstanbul yarımadasının doğu ucunda, 
eski tarihi şehrin sur içi bölümünün 

büyük kısmını içine alan ilçe, 
Galata Köprüsü'nün güneybatısındaki 
meydan ve çevresini kapsayan semt 

(bk. İSTANBUL). 

EMİNÜDDİN KÜLLİYESİ 

Mardin'de 
Artuklu devrine ait külliye. 

_j 

_j 

Mardin'in Maristan (Mesken) mahalle
sinde cami, medrese, çeşme ve hamam
dan oluşan külliye halk arasında Maris
tan adıyla da anılır. Anadolu'da külliye 
şeklinde inşa edilen ilk yapı toplulukları 
arasında yer alır: aynı zamanda en er
ken tıp medresesi ve şifahane örnekle
rindendiL Mardin Artuklu Sultanı Nec
meddin İlgazi'nin (1 104-1122) kardeşi 
Emfnüddin'in başlattıgı inşaat sultan ta
rafından tamamlatılmıştır. 

Külliye eğimli bir arazi üzerine kurul
muştur: geniş avluya, kuzeydeki med-

Eminüdd in Kül liyesi' nin planı (Altun , Anadolu'da Arluklu Oeu

r i Türk Mimaris i 'nin Gelişmesi, p lan 1 ) 

resenin yanında bulunan basarnakit bir 
cümle kapısından girilir. Maristan Çeş
mesi denilen çeşme, avlunun doğusun
da yer alan iki kemerli bir kısmın için
dedir. Medrese üç açıkitkit bir girişten 
sonra batıda tek, doğuda iki bölümlü 
olmak üzere dikdörtgen ve çapraz to
nozlarla örtülü iki ayrı mekandan mey
dana gelir. Avlunun güneyindeki beşik 
tonozlu cami, üç çapraz tonazun örttü
ğü son cemaat yeriyle birlikte XIV- XV. 
yüzyıllarda yenilenmiş olduğu intibaını 

vermektedir. Caminin doğu tarafında bu
lunan namazgah mahiyetindeki mihraplı 
ve taş döşeli yüksek platform da tama
men yeni korkuluklara sahiptir. 

Külliyenin ana yapısı olduğu anlaşılan 
hamamlı bölüm büyük ölçüde haraptır. 
Yıkılmasından önce tesbit edilen plan 
krokisinden, dört kollu bir sıcaklığının 
olduğu ve buraya çeşmenin arkasındaki 
yatay bir bağlantı ile geçildiği anlaşıl

maktadır. Bugün de ayakta duran bü
yük ve tek kubbeli soyunmalık (camekan) 
kısmı niş ve sekilerle donatılmıştır. Çap
raz konumdaki iki büyük bölüm arasın
da yer alan kare mekanla dar koridor
ların mahiyetleri anlaşılmamaktadır. An
cak tabii sıcak su kaynağına sahip bu
lunan hamam ile bağlı bölümlerinin su 
tedavisi için kullanıldığını ve külliyenin 
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medresede nazari, hamam bölümlerin
de tatbiki bilgiler verilen bir tıp medre
sesi-şifahane olarak tasarlandığını dü
şünmek mümkündür. 
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Bir işin yapılmasının istendiğini 

ifade eden söz anlamında 
fıkıh usulü terimi. _j 

Emir (emr) kelimesinin sözlükteki iki 
farklı anlamından biri "hal, durum, iş, 

olay, konum"dur. Bu anlama gelen em
rin (çoğulu umür ) geniş bir kullanım ala
nı mevcut olup Kur'an- ı Kerim'de yer 
aldığı 1SO'den fazla ayette de (bk M. F. 
Abdü lbakl, el-Muccem, "emr" md) genel
likle bu manayı ifade etmektedir. İkinci 
anlamı ise nehyin zıddı olarak "bir işin 
yapılmasını istemek"tir (çoğulu evamir) 
Kelime bu anlamda da Kur'an'da geç
mektedir (ei-A'raf 71 77. 150. ez-Zariyat 
51 / 44; et-Talak 65 / 8) 

Emir sarf, nahiv ve belagat açıların
dan dil ve edebiyatı. lafız-ma na müna
sebeti sebebiyle mantığı ve kelam ilmi
ni ilgilendirmekle birlikte fıkıh usulünün 
de önemli terim ve konularından birini 
teşkil eder. Fıkıh usulünde, Kur'an ve 
Sünnet'teki emir kiplerinin ve bu anla
ma gelebilecek diğer ifade şekillerinin 

manaya delaleti ve bunlardan hüküm çı
karılması hususu ayrı bir önem taşır. 

Bundan dolayı emir kipinin tanımı , çe
şitleri, bağlayıcılık derecesi, manaya de
laleti gibi konular üzerinde ayrıntılı ola
rak durulur. Fıkıh usulü alanında yazı
lan klasik eserlerde emir konusu genel-
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