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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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~ ARA ALTUN 

EMİR 
( __,./~/\ ) 

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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