
ten itibaren İstanbul'dan yola çıkan sur
re alayının Beyrut'a kadar vapurla gön
derilmeye başlanması üzerine Şam hac 
emirinin görevi surre alayının Beyrut'a 
ulaşmasıyla başlar ve hac dönüşü bura
dan İstanbul'a uğurlanıncaya kadar de
vam ederdi. Hicaz demiryolunun faali
yete geçtiği 1908'den itibaren surre ala
yı Haydarpaşa tren istasyonundan yo
la çıkmaya başlamış ve Şam üzerinden 
Medine'ye ulaşmıştır . Hac kafilesinin de
miryoluyla gidiş- dönüşü hem devletin 
yükünü hafifletmiş, hem de hac emiri
nin güvenlikle ilgili işlerini bir hayli ko
laylaştırmıştır. 

Başında bulunduğu kafilenin her tür
lü ihtiyacını karşılamakla yükümlü olan 
hac emirinin hac mevsiminden aylar ön
ce hazırlıklara başlaması gerekirdi. Nak
di yardımların önemli bir kısmı surre 
eminiyle İstanbul'dan gönderilir, geri ka
lan kısmı ise Şam ve çevresindeki san
caklardan toplanan vergilerden karşıla 

nırdı. Kafile için gerekli olan temel ihti
yaç maddeleri, vergi karşılığı toplanan 
gıda maddeleriyle hac kafilesi için vak
fedilmiş arazilerden elde edilen mah
sullerden sağlanırdı; bunların yetersiz 
olması halinde Şam pazarından ve Hav
ran civarındaki kabilelerden satın alına
rak ihtiyaç giderilirdi. 

Mısır hac emirleri Osmanlı idaresinin 
ilk yıllarında İstanbul'dan gönderilen bey
lerden seçilirdi. xvıı. yüzyıldan itibaren 
Memlük beylerinin Mısır ' da söz sahibi 
olmaya başlamasıyla hac emirleri bunla
rın arasından seçildi. Mısır gelirlerini İs
tanbul'a götüren Memlük beyi genellik
le bir sonraki yılın hac emiri tayin edilir
di. XVII. yüzyılın en güçlü hac emiri, yak
laşık çeyrek asır bu görevde kalan Rıd
van Bey'dir (ö 1656) Mısır hac emirliği 
görevi XIX. yüzyıla kadar Memlük bey
lerince yürütülmüş, bu tarihten itibaren 
hac emiri Kavalalı Mehmed Ali Paşa ve 
onun soyundan gelen valiler tarafından 
tayin edilmiştir. 

Mısır hac emirleri de hac mevsimin
den aylarca önce hazırlıklara başlar, ge
rekli erzakı temin eder. bunun kervanla 
birlikte götürülecek kısmını ayırır. kala
nını konaklama merkezlerine gönderir
di. Mekke ve Medine'ye götürülen sur
renin dağıtımından da Mısır hac emiri 
sorumluydu. Bunun dışında, mahmil-i 
şerifi ve her yıl değiştirilen Kabe örtü
sünü zamanında hazırlatırdı. Yol boyun
ca güvenliği sağlamak üzere hac emiri
ne karşı sorumlu olan serdar-ı haccın 
emrinde 500-2000 kişilik askeri birlik 
hac kervanına eşlik ederdi. Serdar-ı hac 
ihtiyaç duyduğu miktarda askeri Mısır 
ordusundan temin ederdi. Kafilenin Hi
caz'a gidiş gelişi esnasında vuku bula
cak hukuki meseleleri çözmek üzere hac 
emirine tabi bir de kadı bulunurdu. 

Mısır hac kafilesinin masraflarının bü
yük bir kısmı bu vilayet gelirlerinden kar
şılanmış, masrafların artışına paralel ola
rak Mısır'da bu iş için ayrılan vakıf ara
zileri de arttırılmış, ayrıca her yıl istan
bul'dan önemli miktarda para yardımı 

yapılmıştır. İstanbul'dan yapılan yardım 
XVlll. yüzyıl başında 450 .000 para iken 
yüzyılın sonunda bu miktar 1 O milyon 
paraya kadar yükselmiştir (Shaw, s. 245). 
1670 yılında hacca gitmek üzere İstan 
bul'dan ayrılan ve Şam'a giderek bura
da toplanan diğer hacıtarla birlikte Şam 
beylerbeyi emir-i hac Hüseyin Paşa'nın 
maiyetinde yola çıkan Evliya Çelebi yol 
boyunca geçtiği menzillerle Medine ve 
Mekke hakkında bilgiler vermiş, emir-i 
haccın taşıdığı sorum l ulukları, yaptığı 

hizmetleri ve düzenlenen merasimleri 
çok canlı ifadelerle anlatmıştır. 

Osmanlı Devleti'nden sonra Suriye ve 
Mısır tarafından yürütülmeye çalışılan 

hac emirl i ği kurumu 1924'te Hicaz'ın Su
üd ailesinin yönetimine girmesi ve bu 
ailenin hac emirliğini yasaklamasıyla so
na ermişti r. Bu tarihten itibaren her ül
kenin ilgili bakanlığı hac emirinin görev
lerini yerine getirmiştir. Mısır'da hac iş-
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leriyle ilgili görevliler için 1954 yılına ka
dar emir-i hac unvanı kullanılm ı ştır. 
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1 

Anadolu Türk mimarisindeki 

L 
ilk şehir ham. 

_j 

Bursa'nın merkezinde, Ulucami'nin ku
zeydoğu köşesinde yer alan ve Bey Hanı 
ad ıyla da anılan yapı, Orhan Gazi tara
fından inşa ettirilen ve Anadolu Türk mi
marisinde o zamana kadar görülenierin 
en geniş kapsamiısı olan 740 (1339-40) 
tarihli Orhan Gazi Külliyesi'nin bir par
çasıdır. Osmanlılar tarafından fethedil
dikten ( 1326) sonra başşehir olarak hız
la büyüyen Bursa, Anadolu 'nun ticaret 
hayatında önemi gittikçe artan bir ko-
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n uma gelmiş ve o yıllarda yaptırılan · 

Emir Hanı da zamanla gelişen ünlü Bur
sa çarşısının çekirdeğini teşkil etmiştir. 
Nisbeten dağınık bir yerleşim arzeden 
külliyenin ibadete ve eğitime mahsus bi
nalarından soyutlanarak hamamın ya
nına yerleştirilmiş olan han ile caminin 
arasına ll. Bayezid devrinde Koza Hanı 
yaptırılmış, daha sonra da bu iki han ku
zey, batı ve doğu yönlerinde bedesten
le arasta ve birçok yeni han tarafından 
kuşatılmıştır. 

Hanın yüzyıllar içinde pek çok deprem
den ve yangından etkilendiği, çeşitli ona
rımlar geçirdiği ve birtakım değişiklik
lere maruz kaldığı tesbit edilmekte, an
cak mimari özelliklerini yine de büyük 
ölçüde koruyabildiği görülmektedir. XX. 
yüzyıla, kuzey cephesi tamamen yıkılmış 
ve üst kat revakları hemen bütünüyle 
ortadan kalkmış vaziyette ulaşan ya
pı, son olarak 19S8'de bütün çarşıyı ha
rap eden yangında hasar görmüş, fakat 
1962-1963'te astma uygun biçimde ona
rılmıştır. Bu onarımda yapının plan esas
larına sadık kalınmış, dış görünüme gi
ren özgün ayrıntıları korunmuş, ancak 
içeride zemin kat revaklarının camekan
la kapatılması. üst kat odalarında du
varların incettitmesi ve ocakların iptali 
gibi zamanın gerektirdiği bazı değişik
liklere gidilmiştir. Günümüzde birçok 
dükkan ve ticarethaneyi barındıran bi
na bakımlı durumdadır. 

Kare planlı (yaklaşık 45 x 45 m.) ve iki 
katlı olan hanın ortasında yine aynı plan
da (yaklaşık 26 X 26 m.) üstü açık bir av
lu bulunmaktadır. Zemin katta kuzeyde 
giriş, güneyde ise yapının kitlesinden ta
şan ve Ulucami'nin kuzeydoğu minare- . 
sinin inşası sırasında bir kısmının yıktı
rıldığı bilinen dikdörtgen planlı ve tek
ne tonoz örtülü ahır bölümü yer almak
tadır. Her iki katta da aviuyu payelere 
oturan beşik tonoz örtülü revaklar çe
peçevre kuşatmakta, revakların gerisin
de dikdörtgen planlı ve yine beşik to
noz örtülü bir sıra mekan bulunmakta
dır. Söz konusu mekanlar birer kapı ile 
revaka açılmakta, köşelerde yer alan
lara da verev geçitlerle ulaşılmaktadır. 
Bunlardan zemin kattaki penceresiz otuz 
altı birim kervanlardan avluda indirilen 
malların depolanması, üst kattaki çoğu 
pencereli ve ocaklı otuz sekiz birim ise 
tüccarlarıli işlerini yürütmeleri, gereğin
de barınmaları için tasarlanmıştır. Bu 
odalardan otuz dört tanesinde birer, ku
zeydoğu ve kuzeybatı köşelerindekiler-
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de ikişer pencerenin bulunduğu ve gü
neydoğu köşesindeki iki odada hiç pen
cere bulunmadığı görülür. İki kat ara
sındaki bağlantı, revakların kuzey ke
siminde ve giriş eksenine göre simet
rik konumda olan iki merdivenle sağ
lanmıştır. 

Duvariarta payelerde tuğla ve küfeki 
taşı sıralarından oluşan almaşık örgü 
kullanılmış, üst katın tonozları kurşun 
kaplı bir ahşap çatı altında gizlenmiştir. 

Oldukça masif bir görünüm sergileyen 
dış cephelerin depolara rastlayan alt 
kesimleri sağırdır; üst kesimlerinde ise 
tüccar odalarının dikdörtgen açıklıklı ve 
sivri tahfif kemerli pencereleri sıralanır. 
Buna karşılık avlu cepheleri, revakların 
ahenkli oranları ve hareketli görünüm
leriyle dikkati çeker. Üst katın köşele
rinde yer alan "L" biçimi kesittiler dışın
da bütün payeler kare tabanlıdır. Revak 
kemerleri sivri olup tuğla ile örülmüş
tür. Zemin kat revaklarının güney ka
nadı diğerlerinden farklı birtakım özel
likler arzeder. Burada payeler kesme taş, 
kemerler de yuvarlak ve almaşık örgü
lü olarak inşa edilmiştir. Kemerler geri
ye doğru beşik tonoz biçiminde sıralan
makta ve revak boyunca devam eden 
beşik tonoza saptanmaktadır. Üst katta 
revak tonazlarının kesiştiği dört köşeye 
birer kubbe oturtulmuştur. 

Emir Hanı, Anadolu Türk mimarisi ta
rihinde şehir hanları adıyla bilinen yapı 
tipinin ilk örneğini teşkil eder. Bu han
ların, Selçuklu kervansaraylarının şehir
deki ticaret hayatının ihtiyaçları ve Os
manlı mimarisinin fonksiyonel yaklaşımı 
doğrultusunda ıslah edilmesi sonucu or
taya çıktığı anlaşılmaktadır. Osmanlı şe
hirlerinde XX. yüzyıla gelinceye kadar, 
çarşıların vazgeçilmez birer unsuru olan 
hanların bütün temel özelliklerini bün
yesinde barındıran Emir Hanı Türk tica
ret mimarisinin gelişiminde çok önemli 
bir yere sahiptir. 
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Iii M. BAHA TANMAN 

L 

EMIR-i HARES 
( cJ".T"' ..,r.of) 

Bazı İslam devletlerinde 
sarayı korumak 

ve hükümdarın vereceği 
cezaları infaz etmekle görevli 

birliğin emiri. 
_j 

Emir-i hares. Arapça emir ve hares (te
kili haris "muhafız") kelimelerinden oluş
muştur. Emir-i hareslik bir müessese 
olarak ilk defa Muaviye tarafından ku
rulmuştur. Muaviye, Sürek es-Sarfmi'
nin suikast teşebbüsünden sonra muh
temel bir saldırıdan korunmak amacıy
la bu teşkilatı ihdas etmiş ve başına 

mevali*den Muhtar adındaki bir kişi
yi getirmiştir. Bu muhafız birliği aynı 

zamanda hükümet merkezindeki as
keri birliğin de bir kısmını oluşturuyor
du. Teşkilatın başındaki görevliye o dö
nemde sahibü'l- hares denilmekteydi. 
Muaviye camide, zulme uğrayanların ve 
ihtiyaç sahiplerinin şikayetlerini dinler
ken sahibü'l-harese bağlı muhafızlar da 
yanı başında beklerdi. Emeviler'in Bas
ra valisi Ziyad b. Ebih ile Küfe valisi 
Ubeydullah b. Ziyad'ın da hares teşki
latları vardı. Ziya d, sahibü'l- haresin yaş
lı, güvenilir, dürüst ve kendisine söz söy
letmeyen bir kimse olması gerektiğini 
ifade ederdi. 

Emir-i hareslik müessesesi Abbasi ve 
Gazneli sarayında da mevcuttu. Mukte
dir-Billah'ın halifeliği döneminde (908-

932) Darülhilafe'de sahibü'l-harese bağ
lı 400 muhafız bulunduğu bilinmektedir 
(SabT, s. 8) 

Büyük Selçuklular'da emir-i hares yi
ne sarayın en nüfuzlu ve imtiyazlı görev
lileri arasında yer atmaktaydı. Kendine 
ait alemi, kös ve nevbet takımı vardı. 
Hükümdarın idam dahil verdiği çeşitli 

cezaları uygulardı. 

Nizamülmülk Siyasetname'de (s 145), 
emir-i haresliğin her zaman önemli bir 
memuriyet olduğunu , sarayda hacib-i 
büzürgden sonraki en büyük makamı 
emir-i haresin işgal ettiğini, halkın hü
kümdardan çok ondan korktuğunu, ma
iyetinde yirmisi altın, yirmisi gümüş 

değnekli, on tanesi de büyük harbeli ol
mak üzere toplam elli çübdarın bulun
ması gerektiğini söyler. Ayrıca emir-i 
haresin askerleriyle, mükemmel silah 
ve techizatıyla sarayın ihtişamına layık 
bir şekilde hareket etmesi icap ettiğini 
anlatır. 


