
EMIR ÇELEBi 

Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü (1Y, nr. 36), 

British Museum (Or., nr. 2782 / 2) ve Sü
leymaniye Kütüphanesi'nde (Esad Efen
di, nr. 24571 2; Hacı Mahmud Efendi, nr. 
5566; Mihrişah Sultan, nr. 342 / 2) çeşitli 

nüshaları bulunmaktadır. 
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li] AYŞEGÜL DEMİRHAN ERDEMİR 

EMİR-i DAD 

( JIJ r.l ) 

Selçuklular' da 
başta devlet aleyhine işlenen 

cürümler olmak üzere 
şer'i davalann dışındaki 

örfi davalara 
hükümdar adına bakan görevli. 

_) 

Emir-i dad Arapça emir ile Farsça dad 
(adalet) kelimelerinden oluşmuştur. Ge
leneksel Türk-İslam hukukunun bir te
zahürü olan Divan-ı Mezalim'e bizzat sul
tanlar başkanlık ederlerdL Ancak işlerin 
çoğalmasıyla bu divanda görülen dava
lara hükümdar adına emfr-i dad (emir-i 
adi, dadbeg) bakmaya başladı. Emir-i dad 
kararlarını yanında oturan ulemaya da
nışarak verirdi. Onların hem örti hem 
de şer'i hukuka dayanarak verdikleri bu 
kararların adlf hayatta çok önemli bir 
yeri vardı. Emfr-i dad, çok güçlü ve nü
fuzlu emfrlerle vezirleri dahi tevkif etti
rebilirdL Nitekim L Alaeddin Keykubad 
devrinde (1220-1237) Emir-i Dad Kema
leddin Kamyar. Zahfrüddin Mansür ve 
Şemseddin adlı emirlerin mallarını mü
sadere ederek kendilerini de sürgüne 
göndermişti (İbn Bibi, s. 116)_ Yine Vezir 
Sahib Tuğrai ile Vezir Fahreddin Ali emir-i 
dad tarafından tevkif edilmişierdi (a.g.e., 

S. 307) 

Sultan Berkyaruk ile Muhammed Ta
par arasında meydana gelen taht kav
gaları sırasında önemli rol oynayan Ho-
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rasan Emiri Habeşi b. Altuntak'ın kay
naklarda emir-i dad unvanıyla zikredil 
mesi (İbnü ' l-Esir, X, 296-297), büyük Sel
çuklular'da bu müessesenin mevcut ol
duğunu göstermektedir. Kirman Sel
çuklu Hükümdan Tuğrul Şah b. Mu
hammed zamanında da ( 1156-1170) bu 
müessesenin mevcudiyetini koruduğu, 

Alaeddin Bozkuş adlı emirin onun dad
begi olduğu ve daha sonra atabeg ola
rak hizmet ettiği, ölümü üzerine de oğ
lu Kutbüddin Muhammed 'in Berdesir 
dadbegi ve şahnesi tayin edildiği bilin
mektedir (Muhammed b. İbrahim , s. 39-

42). Bunların her ikisi de nüfuzlu birer 
emfr olup devletin siyasi hayatında ve 
taht kavgalarında önemli rol oynamış
lardır. 

Divan-ı Mezalim dolayısıyla dadbeglik 
müessesesinin sadece merkezde ve bü
yük şehirlerde değil aynı zamanda kü
çük ikta*larda da mevcut olduğu anla
şılmaktadır (Müntecebüddin Bedi', s. 20, 

79). Emfr-i dadların naibleri, kurulan ma
halli mezalim mahkemelerine başkanlık 
ederek şikayetleri dinler, adaleti, emni
yet ve huzuru sağlardı. 

Emfr-i dadlığın Anadolu Selçuklula
rı'nda daha fazla önem kazandığı ve 
emir-i dadın protokolde atabegden son
ra geldiği görülmektedir. L Alaeddin 
Keykubad, hükümdarlığının ilk yılların
da Dfvan-ı Mezalim'e bizzat başkanlık 
edip şikayetleri dinlediği halde daha 
sonra işlerin yoğunluğu sebebiyle bu 
görevi bıraktı (İbn BTbi, s. 93 -95) Fah
reddin Ali emir-i dadlıktan vezirliğe yük
seldiği gibi emir-i dad Eminüddin Dü
leycani aynı zamanda üstadüddarlık, ev
kaf hakimliği ve mütevellilik gibi önem
li görevleri de uhdesinde tutuyordu. Ana
dolu Selçukluları 'nda emfr-i dad. hem 
Divan-ı Mezalim'de alınan kararları hem 
de kadıların verdiği hükümleri uygula
makla görevliydL Kaynaklarda. Anado
lu Selçukluları'nda bu görevi üstlenen 
kişiler arasında ayrıca Nusret, Yakut ve 
Nizameddin adlı emir-i dadlardan söz 
edilmektedir. 

Harizmşahlar'da bu müessesenin yu
luk (yuluğ), İlhanlılar'da ise yargu adıyla 
faaliyet gösterdiği anlaşılmaktadır. Ha
rizmşahlar ' da Türk boylarına mensup 
kumandanların işlediği suçlara bakan 
mezalim divanına "han" rütbesi verilen 
bir emir başkanlık ederdi. 

Memlükler' de örfi davalara ha ci b ler 
bakardı ( Makriz i , II, 2 ı 9). 
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EMIRGAZi 

(ö. 528/ 1134) 

Danişmendli hanedanının 
en nüfuzlu hükümdarlarından 

(bk. DANiŞMENDLİLER). 

EMİR GIYASEDDİN 

( ~..ıl\ -:.tf:. r.l) 
Ebü'l-Yakin Emir Gıyasüddin 

Muhammed b. Hüseyn b. Muhammed 
Hüseyni Esterabadi 

(ö. 852 / 1449'dan sonra) 

Hurüfiliğin önemli şahsiyetlerinden. 

_j 

ı 

_) 

İran'ın kuzeydoğusundaki Gürgan böl
gesinde bulunan Esterabad şehrinde 

muhtemelen 790-799 (1388-1396) yıl

ları arasında doğdu. Annesi, Hurüfiliğin 
kurucusu Fazlullah-ı Hurüfi'nin başhali
fesi Ali el-A'la'nın kız kardeşidir. Baba
sı Hüseyin b. Muhammed hakkında ise 
kaynaklarda herhangi bir bilgi yoktur. 

Emir Gıyaseddin, mensup olduğu Hu
rüfi fırkasının fikirlerini yaymak maksa
dıyla Hurüfiliğin merkezi Tebriz'den ay
rılarak birçok yeri ziyaret etti. Fazlullah-ı 
Hurüfi'nin torunu Emfr Nürullah ile bir
likte gittiği Bitlis'te diğer Hurüfi liderle
riyle tanışarak görüş alışverişinde bulun-



du. Hurüffler' in 13 Rebfülahir 830 ( 11 
Şubat 1427) tarihinde Herat'ta Timur'un 
oğlu Şahruh Mirza'ya karşı düzenledik
leri suikastla ilgili görülerek Emir Nürul
lah ile birlikte tutuklandı. Uzun süren 
mahkeme sonunda haklarında kesin bir 
hükme varı l amadı. Emir Gıyaseddin . beş 

yıl sonra Emir Nürullah ile birlikte tutuk
lu bulundukları Süleymani Ka lesi'nden 
kaçtı; Hurüffliğ i n önde gelen şahsiyet
lerinin sığındığı Hürmüz adasına geçti. 
Bir süre sonra buradan ayrılarak iran ' ı n 
Şiraz bölgesine, ardından da Bağdat'a 

gitti. 852'den ( 1449) sonraki bir tarihte 
vefat etti. 

Emir Gıyaseddin ·in, Hurüffliği yaşat

mak ve fikirlerini kendisinden sonra ge
lenlere aktarabilmek amacıyla kaleme 
aldığı İstivô.nô.me adlı Farsça eseri Hu
rüfflik tarihinin ana kaynaklarındandır. 
Fazlullah - ı Hurüff'nin hayatı, münasebet
te bulunduğu kişiler, halifeler i, gittiği 

yerler ve öldürülmesi gibi konularda ay
rıntılı bilgi veren bu eserin bir nüshası 
Millet Kütüphanesi'ndedir (Ali Emiri, Fars
ça, nr. 269) 

Irene Melikoff'un, Fazlu llah ' ın başha

lifesi Ali el-A'la ile Emir Gıyaseddin'i ay
nı kişi olarak göstermesi (Uyur idik Uyar· 

dıla r, s. 1 9 2 ı ve İstivô.nô.me 'yi Ali el-A'la'
ya mal etmesi doğru değildir. 

Emir G ıyaseddin'in, Fazlullah ' ın Hasan 
adlı bir halifesine gönderdiği ve Şahruh ' a 

yapılan suikastı, tutuklanmasını , sorgu
ya çekilmesini ve konuyla ilgili diğer olay
ları anlattığı, Millet Kütüphanesi'nde bu
lunan (Ali Emiri , Farsça, nr. 825ı 16 Cema
ziyelewel 836 (8 Ocak 1433) tarihli mek
tubu Abdülbaki Gölpınarlı tarafından ya
yımlanmıştır (ŞM, ı . 37-57) 

Emir G ıyaseddin 'in 

isliviiname 
ad lı eserinin 
ilk iki s ayfası 
(Millet Ktp .. 

Ali Emiri, 

Farsça, nr. 269) 

lşkurt Dede diye anılan Şeyh Muham
med Şalô.tnô.me adlı eserinde (vr 50a ı 
Emir Gıyaseddin ' in Türô.bnô.me ad l ı bir 
risalesi olduğunu söylüyorsa da eser gü
nümüze ulaşmamıştır. 
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EMİR-i HAC 
( c=JI...ı-::"1 ) 

Haccın kurallarına uygun şekilde 
ve emniyet içinde 

eda edilmesini sağlamak üzere 
görevlendirilen kimse. 

_j 

Hac emirliği Mekke'nin fethinden son
ra (8/ 630) ihdas edilmiş bir görevdir. 
Emir-i hac (emirü 'l-hac) olanların hacker
vanlarını güvenlik içinde götürüp getir
menin dışında cezaların uygulanmasına 
nezaret etmek gibi önemli görevleri var
dı. Fetih yılında Hz. Peygamber'in özel 
olarak hac emiri tayin etmediği, Mek
ke Valisi Attab b. Esid'in bu vazifeyi 
yerine getirdiği bilinmektedir. Ertesi yıl 
Resül -i Ekrem ' in emir-i hac olarak gö
revlendirdiği Hz. Ebü Bekir 300 kişilik 

bir hacı kafilesinin başında Medine'den 

EM]R-i HAC 

ayrıldı. Kafile yolda iken, müşriklerin Ka
be 'ye yaklaşmasını ve Kabe 'nin çıplak 

olarak tavaf edilmesini yasaklayan Be
rae süresi nazil oldu. Bunun üzerine Hz. 
Peygamber süreyi hacılara tebliğ etmek 
üzere Hz. Ali 'yi görevlendirdi. 1 O. yı lda 

(632) Hz. Peygamber bizzat haccettiği 
için emir-i hac tayin edilmedi. Onun ve
fatından sonra hac farizasının güvenlik 
içinde yerine getirilmesini sağlama işi 

halifelerin görevler inden sayıld ı . Onlar 
da bu görevi ya kendileri yürüttüler ve
ya güvendikleri bir kişiyi görevlendirdi
ler. Hilafetinin ilk yılında ( 633 ı Hz. Ömer'i 
hac emiri tayin eden Hz. Ebü Bekir er
tesi yıl bu görevi bizzat kendisi üstlen
di. İlk üç halife döneminde halifelerin dı
şında 13 (634) ve 24 (645) yıllarında Ab
durrahman b. Avf, Hz. Ali döneminde ise 
(656 -66 1 ı sırasıyla Abdullah b. Abbas, 
Şeybe b. Osman, Kusem b. Abbas hac 
emirliğ i yapmışlardır. 

Emevi Halifesi Abdülmel ik b. Mervan 
devrinde (685-705 ) halifelik iddiasında 

bulunan her şahıs kendi adına bir emir-i 
hac tayin etmişti. 68 (688) yı l ı hac mev
siminde dört emir- i hac Arafat'ta top
lanmış ve birbirleriyle çatışmadan görev
lerini ifa etmişlerdir. Emevi ve Abbasi 
halifeleri hacca gittiklerinde bu vazifeyi 
bizzat kendileri üstlenmişler, diğer za
manlarda ise emir-i hac tayin etmişler
dir. Abbasi halifeleri başlangıçta bu gö
reve kendi ailelerine mensup birini ge
tirirken daha sonra ve özellikle Büvey
hiler'in Bağdat'a hakim oldukları dönem
de genellikle naklbü'l-Aleviyyin olan ki
şi hac emirliği görevini de yürütmüştür. 

Fatımiler Mısır ' a hakim olunca (969) özel 
hac kafileleri düzenlediler ve zaman za
man Haremeyn'de kendi adiarına hut
be okuttular. Abbasiler'in merkezi oto
ritesi zayıflayıp ülke içinde karışıklık

lar çıkınca huzur ve güvenliğin sağlana
bilmesi için hac emi r li ği görevi kuman
danlardan birine verilmeye başlandı. Bü
yük Selçuklu Hükümdan Tuğrul Bey'in 
1055'te Bağdat'a girip Büveyhi hakimi
yetine son vermesiyle başlayan Selçuklu
lar döneminde, nakibü' I- Aleviyyin Ebü' I
Ganaim Muammer b. Muhammed el
Alevi'nin yerine Emir Ebü Mansür Kut
luğ adlı kumandan emir-i hac tayin edil
miş ve on iki yıl boyunca bu görevi yü
rütmüştür. 

Emir-i hac tayi.n edilen kişi darülhilafe
ye gelir, burada devlet erkanı, eşraf. ka
dılkudat ve fukahanın da katıldı ğı muh
teşem bir merasim yapılır, kendisine 
halife tarafından hil'at verilird i. Bazan 

131 


