
EM)R ALi, Seyyid 

Hintli oldu (ı 909} Si ya sf olarak İngilte
re'ye bağlılığı savunan Emfr Ali, 1913'te 
Hindistan Müslüman Birliği'nde yerin
den yönetim konusu gündeme gelme
ye başlayınca bu kuruluştan istifa etti. 
Trablusgarp ve Balkanlar'da savaşan Os
manlı ordusuna yardım için Londra'da 
British Red Crescent Society adıyla bir 
cemiyet kurdu. Londra Merkez Camii'nin 
kuruluş çalışmalarına katıldı. Birkaç yıl 
Woking Camii komitesi başkanlığı yap
tı. I. Dünya Savaşı'ndan sonra Hindistan 
Hilafet Hareketi'nin Londra'daki öncüsü 
oldu. 24 Kasım 1923'te Ağa Han'la bir
likte yeni Türkiye Cumhuriyeti hüküme
tine hilafetin ortadan kaldırılmaması için 
bir mektup yazdı. Ancak mektup Anka
ra'ya ulaşmadan önce İstanbul'daki bir 
gazetede (Tanin, 5 Aralı k ı 923) yayımlan
dı. Bu durum Türk hükümetinin sert tep
kilerine ve tartışmalara yol açtı, üç ay 
sonra da hilafet kaldırıldı. Emfr Ali, dün
ya müslümanlarının çoğunluğunun İngi
liz hakimiyetinde olması dolayısıyla İn
giltere kralına da hilafeti koruması için 
başvuruda bulundu. 1928 Haziranında, 
Hint müslümanları için uygulanan ba
ğımsız seçim sisteminin kaldırılmaması 
yönünde İngiltere kralını uyaran "Me
morandum to the lndian Statutory Com
mission" adlı bildiriyi yayımladı. 3 Ağus
tos 1928' de Sussex'teki (ingiltere) evin
de öldü. 

Emfr Ali'nin hilafetle ilgili teşebbüsle
ri netice vermedi, fakat Hint- İslam ha
reketi için yaptıkları ve yazdıkları çok 
önemli sonuçlar doğurdu . Çağdaşlarının 

kurtuluşu İngiliz eğitim programında 
gördüğü bir zamanda siyası bir organi
zasyonun gereğini ve önemini ilk farke
den, Hint müslümanlarının ayrı bir kül
türel ve siyası varlık olarak tanınmasını 
sağlayan lider oldu. Bağımsız Pakistan'a 
giden yolda ilk adımları Emfr Ali atmış
tır. Eserlerinde Avrupalılar'ın İslam'a yö-
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nelik eleştirilerine cevap verirken savun
mayla yetinmemiş, gerektiğinde Hıristi
yanlığı tenkit ederek modern Batı ' nın 

müslümanların entellektüel mirasına da
yandığını vurgulamıştır. Bununla birlik
te Emfr Ali genel olarak bilim, rasyona
lizm, pozitivizm. hümanizm gibi XIX. yüz
yıl İngiliz liberalizmi değerlerinin, Jeremy 
Benthan, J. Stuart Mill, Herbert Spen
cer ve J. Cotter Morisan gibi düşünürle
rin etkisi altında kalmıştır. Bunlardan 
Mill ve Morisan İngiltere'de Comte po
zitivizminin temsilcileridir. Bunların din 
görüşlerini benimseyen Emfr Ali , İslam'ın 
Hıristiyanlığa göre daha rasyonalist bir 
din olduğunu, Hz. Peygamber'in aklın 

sınırları dışına çıkmadığını savunur. Emfr 
Ali Kur'an'dan başka bir mucize tanı
maz, mi'racı da maddi bir olay olarak 
kabul etmez. Ona göre Batı rasyonel dü
şünceyi İslam'dan öğrenmiştir. Comte'un 
toplum için gerekli gördüğü din özellik
leri İslam'da bulunmaktadır. İslam dü
şüncesinde Mu'tezile okulunun etkisi al
tında bulunan Emfr Ali Ahmed b. Han
bel'i rasyonelliğe karşı olmakla suçlar. 

Yazıları müslümanlardan çok Batılı ilim 
adamlarına hitap eden Emfr Ali, İslam 
tarihinde Fatımf ve Büveyhfler gibi Şif 

hanedanlarını yüceltir ve -kültürel katkı
larını vurgular. Ona göre Hz. Ali'nin İs
lam kültürüne olan katkısı Hz. Peygam
ber'den hemen sonra gelir. Fakat Hz. 
Ömer' e de büyük saygı duyar. Şif olmak
la beraber Sünnfliğe bakışı dengelidir. 
Şfa'daki imarnet ve Sünnflik'teki hilafet 
arasında birlikte var oluş teorisi geliş

tirir. Osmanlı hilafetinden yanadır. Öte 
yandan her türlü modern düşüneeye 
açıktır, mesela çok evliliğin kaldırılması
nı savunur. Emfr Ali 'ye göre İslam siyası 
bir sistem olarak demokrasiyi getirmiş
tir. Fikirlerinin, İslami modernizmin iki 
merkezi olan Hindistan ve Mısır'daki Ba
tı yanlısı aydınlar üzerinde önemli etki-

Emir Bay ın dı r 

Köprüsü · 

Ahlat 

leri vardır. İslam'a ve İngiliz İmparator
luğu'na bağlıdır. Bu sebeple onun çalış
maları Doğu- Batı sentezi olarak değer
lendirilir. 

The Quarterly Review, The Fortnight
ly Review ve The Nineteenth Century'
de yayımianmış pek çok makalesi bulu
nan Emfr Ali'nin ölümünden sonra hatı
raları ve diğer yazıları Memoirs and Oth
er Writings of Syed Ameer Ali ve Syed 
Ameer Ali on Islamic History and Cul
ture (ed Razi W asli, Lahare I 968) başlığı 
altında iki cilt halinde yayımlanmıştır. 
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~ ABDULLAH AHSAN 

EMiR BA YlNDIR KÖPRÜSÜ 

Ahlat'ta XV. yüzyılda 
yapıldığı tahmin edilen köprü. 

_j 

Van gölü kıyısında, Tahtısüleyman de
resi veya Kaşdere denilen akarsuyun üze
rinde yer alan ve kitabesi bulunmayan 
köprünün Akkoyunlu Türkmen beylerin
den Emir Bayındır ( ö. 8861 !48!) ta ra-



fından yaptırılmış olduğu tahmin edil
mektedir. Cevdet Çulpan, köprünün bir 
yerinde koyuna benzer bir çift hayvan 
kabartmasının varlığından bahseder. 
Tamamen kesme taştan 21 m. uzunlu
ğunda ve tek gözlü olarak inşa edilen 
köprünün doğu tarafı kemerli kısımla 

düz bir çizgi meydana getirmeyip yana 
dönüktür. Her iki ucunda merdivenler 
bulunur ; korkuluklar da kademeli bi
çimde yapılmıştır. Büyük kemer açıklığı 
11 ,20 m., yüksekliği ise 5,60 m. kadar
dır ; 1954 'te tamir görmüştür. 
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!M SEMAV İ EYİCE 

r 
EMİR BAYlNDlR MESCİDİ 1 

ve KÜMBETİ 

Ahlat'ta Akkoyunlular devrine ait 
mescid ve türbe. 

L _j 

Mescid. İki Kubbe mahallesinde olup 
1481 yılında Akkoyunlu Hükümdan Sul
tan Yakub'a karşı isyan ederek verdiği 
savaşta öldürülen Akkoyunlu Türkmen 
beylerinden Emfr Bayındır b. Rüstem ta
rafından yaptırılmıştır. Tamamen kes
me taştan inşa edilen mescid dikdört
gen planlı ve beşik tonoz örtülüdür. Ku
zeyinde biraz batıya kaymış, yine beşik 
tonazla örtülü fakat daha basık bir ha
zırlık eyvanı vardır. Mescid, kıble yönün
deki kümbet sebebiyle zaviye görünümü 
arzeden basit bir yapıdır. Hazırlık eyva
nının sağında baninin adıyla inşa tarihi
ni (882 / 1477-78) veren kitabe, solunda 
ise Farsça vakfiye kitabesi bulunmakta
dır. Yan duvarda yer alan beyaz taş üze
rine yazılmış "amel-i Baba Can" ibare
sinden mimarın adı öğrenilir. 

Emir Bayınd ı r 

Kümbeti · 
Ah ı at 

Ana mekanı örten beşik tonazun or
tasında bir kaburga kemer bulunur. Dı
şarıya çıkıntı yapan yarım sekizgen mih
rap nişi külahiıdır ve Bursa kemeri biçi
minde süslemelere sahiptir. Kesme taş 
iç mekanda tek süsleme, mihrap nişi çev
resindeki zencirek motifli bordürden iba
rettir. Mihrabın iki yanında bulunan pen
cereler sonradan açılmıştır; üst seviye
deki mazgal ışıklıklar ise orüinaldir. 

Kümbet. Mescidin 2 m. kadar güneyi
ne inşa edilmiştir ; çevresindeki sekiz kı

sa sütun sebebiyle halk arasında Par
maklıklı Kümbet adıyla da anılır. üst ta
rafta yapıyı çepeçevre dolanan kitabede 
Bayındır Bey'in 886 Ramazanında (Ka
s ı m 1481) öldüğü belirtilm iş ve unvan
Iarı ile hayatı anlatılmıştır. Bayındır Bey'in 
ölümü üzerine eşi Şah Selime Hatun ta
rafından yaptırılan kümbetin mimarı

nın, mescidin yan duvarında kitabesi bu
lunan Baba Can olduğu sanılmakta ve 
bu zatın Azerbaycan veya Ahlat kökenli 
bir usta olduğu hususu tartışılmaktadır 
(geniş bilgi için bk. Sönmez, s. 371 ). 

Kare kaide üzerinde, cenazelik katı

nın pahlanması ile onikigen gövdeye ge
çilmiş olan kesme taştan yapıyı diğer 

kümbetlerden ayı ran en önemli özel
lik, gövdenin dörtte üç bölümünün bo
dur sütunlar tarafından taşınan kemer
lerle yarı açık biçimde ve Ahlat gölü
ne ( kıbl e yönü) bakan bir balkon şeklin 

de yapılmış olmasıdır. İçten kubbe ör
tülü gövdenin üstünde konik bir külah 
yer alır. Gövdede geometrik süslemenin 
hakim olduğu bordürler, kuşaklar ve niş
ler taş işçiliğini zenginleştirmektedir. 

Dıştaki geometrik ve bitkisel süsleme
ye paralel olarak yarı açık iç mekanda 
da özellikle mihrap niş i ve duvarlarda 
yer alan bezerneler dikkati çekecek zen
ginliktedir. 
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EMIR BUHART 

EMİRBUHARİ 
(ö. 922 / 1516) 

İstanbul'da 
ilk Nakşibendi tekkesini kuran 

mutasavvıf. 
_j 

Buhara'da doğdu . Hayatıyla ilgili bil
giler, geniş ölçüde müridi Lamii Çelebi'
nin Nefeh at Tercümesi'ne dayanmak
tadır. Taşköprizade'nin eş -Şe~ii, ik 'te
ki ifadeleri, Lamii Çelebi'nin eserindeki 
bilgilerin tekranndan ibarettir. 922 'de 
( 151 6) yetmiş üç yaşlarında vefat etti
ğine göre 849 (1445) yılında doğmuş ol
malıdır. Nakşibendiyye silsilesinin büyük 
şahsiyetlerinden Mahmüd-ı Fağnevf'nin 

tarunu olan Emfr Ahmed-i Buhar!, ilk 
tahsilini Buhara'da tamamladıktan son
ra Semerkant'ta dönemin en meşhur 
mutasawıfı Ubeydullah Ahrar'a intisap 
etti. Ahrar' ın dergahında Anadolu'dan 
buraya gelmiş olan Abdullah-ı İlahi ile 
tanıştı. Seyyid ve Fağnevf'nin tarunu ol
ması sebebiyle mürşidinin kendisine özel 
ilgi göstermesinden rahatsız olduğu için, 
sülükünü tamamlayıp Anadolu'ya dön
me hazırlığı yapan Abdullah-ı İlahi ile 
birlikte gitmek üzere şeyhi Ahrar'dan 
izin aldı. Abdullah-ı İlahi memleketi olan 
Kütahya · nın Simav ilçesine yerleşince 

Emfr Buhar! onun yanından ayrılmadı. 
Abdullah-ı ilahi'nin burada açtığı Ana
dolu'daki ilk Nakşibendi tekkesinde ken
disine intisap etti. Sülükünü tamamlama
ya çalıştığı bu dönemde tekkenin imam
lığını yaptı. Bir müddet sonra hacca git
mek üzere Abdullah-ı ilahi'den izin ala
rak yola çıktı. Kudüs'te Mescid-i Aksa '
nın yanındaki odalardan birinde oturur
ken vakıf imkanlarından faydalanmayı 

kabul etmeyip kitap istinsah ederek ge
çimini sağladı. Kutsal beldelerin feyizli 
ortamından ayrılamayan Emir Buhari. 
Mekke'de kaldığ ı sürece her gün yedi 
tavaf yedi sa'y yaptı. Bir yı l sonra Abdul
lah-ı İlahi'nin daveti üzerine Simav·a 
döndü. Ardından istanbul'u görmek is
tediğini şeyhine arzedince şehrin dini 
ve tasawufi durumunu bildirmesi şar
tıyla kendisine izin verildi. Esasen Ana
dolu'da şöhreti hızla yayılan Abdullah-ı 
İlahi de ısrarlı bir şekilde istanbul'a da
vet ediliyordu. Orta Asya, Hicaz bölgesi 
ve Anadolu'yu yakından tanıyan Emir 
Buharf'nin istanbul'da arayıp bulduğu 
ilk yer Şeyh Vefa Tekkesi 'ydi. Şeyh Ve
fa ile görüşen ve bir süre onun misafiri 
olan Emir Buhari birkaç ay sonra şeyhi 

ne Farsça bir beyit gönderdi. Bu beyitte 
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