
EMiR HANI 

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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Kamil Kepeci. Bursa Han/arı, Bursa 1935, s. 
3·4; Sedat Çetintaş, Türk Mimari Anıtları: Os· 
man/ı Devri Bursa'da ilk Eser/er, istanbul1946, 
1, 23; Kazım Baykal. Bursa ve Anıt/arı, Bursa 
1950, s. 103 ; A. Gabriel, Une Capitale turque 
Brousse: Bursa, Paris 1953, s. 182·183; Ayver
di, Osmanlı Mimarisi 1, s. 96·1 Ol; G. Goodwin, 
A History of Ottoman Architecture, London 
1971 , s. 38, 54; Metin Sözen. Türk Mimarisi· 
nin Gelişimi ve Mimar Sinan, istanbul 1975, 
s. 119·120; Türkiyede Vakıf Abide/er ve Eski 
Eser/er, Ankara 1983, III, 334. 

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. 
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~ A VDIN TANE Ri 

EMIR HÜSEYNİ 

(bk. HÜSEYNİ SADAT ei-GÜRİ). 

EMIR HÜSREV-i DİHLEVİ 

( ..sJA~ ~ _r.\ ) 

Ebü'l-Hasen Emir Hüsrev b. Emir 
Seyfiddln Mahmud-ı Oihlevl 

(ö. 725 / 1325) 

Hindistan'da yaşayan 
Türk asıllı şair, tarihçi 

ve mutasawıf. 

_j 

_j 

651 'de ( 1 253) Delhi'nin kuzeyindeki 
MürninpOr (Müminabad) kasabasında doğ
du. Maveraünnehir bölgesinde yaşayan 
Laçin adlı bir Türk kabilesine mensup 
olan babası Seyfeddin Mahmud önce 
Keş'e, sonra Belh'e, ardından da Cengiz 
Han'ın zulmünden kaçarak Hindistan'a 
göç etmişti. Delhi Sultanı Şemseddin İl
tutmuş'un ( 1211-1236) hizmetine giren 
Seyfeddin, gösterdiği başarılardan do
layı kendisine ikta edilen Müminpür'a 
yerleşti. Burada meşhur emir İmadül
mülk'ün kızıyla evlendi. Emir Hüsrev, Sey
feddin'in bu evlilikten doğan üç oğlun
dan biridir. Kendi ifadesinden küçük yaş
ta üstün zeka ve kabiliyetiyle dikkati çek
tiği, medrese eğitimi gördüğü yıllarda 
şiir söylemeye başladığı anlaşılan Emir 
Hüsrev yedi sekiz yaşlarında iken baba
sını kaybedince dedesi imadülmülk'ün 
himayesine girdi ve onun huzurunda ya
pılan edebi ve ilmi sohbetleri dinleye
rek yetişti. Bu sohbetler Emir Hüsrev'in 
müsikiye de ilgi duymasını sağladı. Meş-

hur Çiştiyye şeyhlerinden Nizameddin 
Evliya ile muhtemelen bu yıllarda tanış
tı. Böyle bir kültür ortamında kabiliyet
lerini geliştirme imkanı bulan Emir Hüs
rev on iki yaşına geldiğinde şair olarak 
belli bir seviyeye ulaşmıştı. On dokuz ya
şında ilk divanı Tu]1fetü'ş-şıgö.r'ı tertip 
etti. 

Emir Hüsrev, dedesi İmadülmülk ' ün 
ölümünden sonra (671 1 ı 273 [?J) Türk 
emirlerinden Keşli Han'ın maiyetine gi
rerek onun huzurunda toplanan meclis
lerde söz sahibi oldu. Bu meclislerde Del
hi Türk Sultanı Balaban Han'ın küçük 
oğlu Buğra Han'ın dikkatini çekti ve bir 
süre sonra onun hizmetine girdi. Bala
ban Han'la birlikte Bengal seferine ka
tılan Emir Hüsrev, ona Bengal zaferi do
layısıyla ilk mensur çalışması olarak Lek
nevti ile ilgili bir fetihname sundu. Ha
misi Buğra Han Bengal valiliğine tayin 
edilince onunla beraber Bengal'e gitti. 
Ancak yakınlarının hasretine dayanarna
yıp Delhi'ye döndü. Daha sonra Mültanlı 
Prens Muhammed Kaan Malik'in dave
tine uyarak onun nedimleri arasına ka
tıldı. Kaan Malik'in tasawufa ilgi duyan 
bir kişi olması Emir Hüsrev'in onun da
vetini kabul etmesinde etkili olmuştur. 
Mültan'da meşhur şair Hasan-ı Dihlevi 
ile tanıştı. 

Hüsrev-i Dihlevi, Hindistan ' ı istila et
meye başlayan Moğollar ' ın Mültan'a gi
rip Kaan Malik'i öldürdükleri sırada Ha
san-ı Dihlevi ile birlikte esir düştü ( 1285) . 

Esaretten kurtulduktan sonra Sultan Ba
laban Han'ın ölümüne kadar (686 / 1287) 

dost ve akrabalarıyla birlikte Mümina
bad 'da oturdu. Bu yıllarda saraya davet 
ediidiyse de çeşitli sebepler ileri sürerek 
bunu kabul etmedi. Daha sonra hima
yesine girdiği Hatem Han'ın Oudh şeh
rine vali olarak tayin edilmesi onu bir 
defa daha Delhi 'den uzaklaşmak zorun
da bıraktı. Yakınlarından ayrı kalmaya 
dayanarnayıp bir müddet sonra tekrar 
Delhi'ye dönünce (687 1 1288) saraydan 
gelen teklifi kabul etti ve kendisine sa
ray şairi unvanı verildi. Emir Hüsrev, Fi
rüz Şah Halaci döneminde (1290-1296) 

sarayda mushafdarlık yaptı. En verim
li yıllarını , onun yerine geçen ve uzun 
süre hükümdarlık yapan yeğeni ve da
madı Sultan Alaeddin Halaci zamanın
da ( ı 296-1 316) geçirdi. Emir Hüsrev, sa
vaş ve fütuhatı seven bir sultan olan 
Alaeddin ·den beklediği ilgiyi göreme
diyse de bu durum ona geniş zaman bu-
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lup eser yazma imkanını sağladı. Sulta
nın özellikle şairlere karşı son derece il
gisiz tavrı yüzünden maddi bakımdan 
sıkıntılı anlar yaşadığı bu dönemde ço
cukluğunda dergahını ziyaret ettiği, da
ha sonraki yıllarda da zaman zaman gö
rüştüğü Nizameddin Evliya'ya intisap 
etti (7ı3/ 131 3) 

Sultan Alaeddin 'in ölümünden sonra 
yerine geçen Kutbüddin Mübarek Şah ' ın 

( 13 ı 6-1 320) şiir ve müziğe ilgi d uyması 
Hüsrev'e sarayda eski itibarını yeniden 
kazandırdı. Sultanla şeyhinin aralarının 
açıldığı bu dönemde sarayın yasaklama
sına rağmen Nizameddin Evliya ile irti
batını sürdürdü. Sultan Gıyaseddin Tuğ
luk zamanında Bengal seferine katı ldı 

( 1324) Şeyhinin öldüğünü haber alınca 
(13 25) Delhi'ye dönerek Gıyaspür'da bu
lunan mezarında bir müddet inzivaya çe
kildi. Kısa bir süre sonra da vefat etti (8 
Şewal 7251 17 Eylül ı 325) ve Nizamed
din Evliya ' nın kabrinin yakınına defne
dildi. Şeyhin i n ve kendisinin türbeleri 
Delhi ' nin en önemli ziyaret yerleri dir. 
Emir Hüsrev'in anısına 1975 yılında Hin
distan, Pakistan ve Sovyetler Birliği'n
de milli ve milletlerarası kongreler dü
zenlenmiştir. 

Hayatı boyunca ilim, sanat ve tasav
vufla iç içe yaşayan Emir Hüsrev'in Türk
çe, Arapça ve Farsça ' nın yanı sıra Hint 
dili ve edebiyatını da çok iyi bilmesi şöh
retini daha da yaygınlaştırmıştır. Haka
ni-i Şirvani'nin kasidelerinden Nizarni-i 
Geneevi'nin hamsesine kadar Fars ede
biyatındaki bütün gelişmiş şiir türlerin
de eser veren Emir Hüsrev, Hindistan'
da o zamana kadar az kullanılan gazel 
türünün gelişmesine de katkıda bulun
muştur. Tarihi olayları mesnevi tarzın
da kaleme alması onun en önemli özel
liklerinden biridir. Bu eserlerden ha
reketle Delhi Sultanlığı'nın tarihi hak
kında bilgi edinmek mümkündür. Türk
lüğüyle övünen (Merçil, s. 186 vd.) Emir 
Hüsrev'in bir özelliği de Hint-müslü
man mOsiki geleneğinin kurucusu ol
masıdır. Türk divan şairleri büyük üs
tatlardan biri olarak kabul ettikleri Emir 
Hüsrev'in tesiri altında kalmışlar. özel
likle Leyla vü Mecnün konusunu işleyen 
mesnevilerde onun yolunu takip etmiş
lerdir. 

Eserleri. Nazım ve nesir alanında Fars
ça birçok eseri olan Emir Hüsrev, sağlı
ğında bu çalışmalarını derleyip düzenle
me imkanı bulan ender kişilerdendir. 
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