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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-

EM]R HÜSREV-i DiHLEV] 

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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EMiR HÜSREV-i DiHLEVi 

Eserlerinin sayısı hakkında tezkire ve 
hal tercümesi kitaplarında farklı rakam
lar verilmektedir. Belli başlı eserleri şun

lardır : 

A) Manzum Eserleri. a) Divanlar. 1. TuJ:ı

ietü 'ş- şıgar. On altı- on dokuz yaşları 
arasında, Hakani-i Şirvani'nin tesiri al
tında bulunduğu dönemde yazdığı şii r

leri ihtiva eden divanda otuz beş kasi
de, beş terciibend ve terkibibend, kısa 
bir mesnevi ile diğer şiirleri yer alır. Emir 
Hüsrev eserin dibacesinde şiir yazmaya 
başladığı dönemi ve divanı nası l derledi
ğini anlatır. Bu divan yaklaşık 670 ( 1272) 
yılında tamamlanmıştır. z. V asa tü '1 -ha
yat. Yirmi- otuz üç yaşları arasında yaz
dığı şiirleri ihtiva eder. Eserin dibacesin
de Nizameddin Evliya 'nın himmetiyle di
linin çözüldüğünü ifade eden şair en iyi 
şiir yazma çağının orta yaşlar olduğunu 

' söyler. Elli sekiz kaside, sekiz terciibend, 
gazel ve ruMilerden oluşan bu divanda 
8441 beyit bulunmaktadır. 3. Gurretü'1-
k emc'il. Otuz dört yaşından sonra yazdı
ğı şiirleri ihtiva eden divanın dibacesin
de şair şiir sanatı üzerindeki düşünce
lerini anlattıktan sonra kendi hayatı hak
kında bilgi verir. Eserin sonunda Hz. Pey
gamber için yazdığı 221 beyitlik "Mir'a
tü's-safa", Nizameddin Evliya'ya hitaben 

Emir Hüsrev-i Dihlevi'yi Sultan Firüz Sah Halaci 'nin huzu
runda tasvir eden bir minyatür (Oriental Miniatures, Taşkent 

1980. rs. 31) 
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yazdığı 218 beyitlik " Derya-yı Ebrar" ad
lı iki kaside yer almaktadır. Eser 693 
(1294) yılında tertip edilmiştir. 4. Balpy
ye -i Na~ıyye. Emir Hüsrev'in 716 (1316) 
yılında tamamladığı bu divan kırk üç-alt
mış altı yaşları arasında yazdığı şii rler

den meydana gelmiştir. Eserin dibace
sinde ilk divanının toprak gibi kesif. ikin
ci divanının su gibi akıcı, üçüncüsünOn 
rüzgar gibi hafif ve süratli, bunun ise 
gönülleri ateş gibi yakıcı olduğunu söy
ler ve divanlarını Allah'a yükselen dört 
göğe benzetir. Diğer divanları gibi bu 
divan da münacat ve na'ttan sonra Ni
zameddin Evliya'yı öven kasidelerle baş
lar. Daha sonra birçoğu Sultan Alaeddin 
Halaci'ye sunulan methiyeler yer alır. Di
vanın son kısmında çeşitli gazeller ve ru
bailer bulunmaktadır. s. Nihc'i yetü'1-ke
mal. Emir Hüsrev'in hayatının son gün
lerinde tamamladığı bu divan çok kısa 
bir dibaceyle başlar. Sultan Kutbüddin 
Mübarek Şah ' ın ölümü dolayısıyla yaz
dığı mersiye ile Gıyaseddin Tuğluk ' un 

oğlu ll. Muhammed Tuğluk'a sunduğu 

kasidelerden sonra tasawuf neşvesiyle 
kaleme alınan gazel ve rubailer yer alır. 

Emir Hüsrev'in ilk dört divanı bir arada 
Leknev'de (1334 taşbaskı), beşinci diva
nı ise Delhi'de ( 1332) basılmıştır. Divan
lardaki aşk konulu gazeller Külliyyat-ı 

'Anaşır-ı Devanin-i ljüsrev ( Dfuan- ı ljüs
reu) adıyla derlenerek istinsah edilmiş
tir (baz ı nüshalar için bk. Çetin, V, 74-75; 

FME, s. 244-248) Said-i Nefisi, Emir Hüs
rev 'in 1726 gazelini Divan - ı Kamil-i 
Emir ljüsrev-i Dih1evi adıyla yayımla
mıştır (Tahran 1343 hş ) İkbal Selahad
din'in Külliyyat-ı Gazeliyyat-ı ljüsrev 
adıyla yayımladığı divanda ise (Lahor 
1972) 1981 gazel bulunmaktadır. 

b) Tarihi Mesneviler. Emir Hüsrev bu 
mesnevilerinde, hizmetinde bulunduğu 
hükümdarların dönemlerinde meydana 
gelen olayları edebi bir üslupla anlatmış
tır. 1. ~ıranü 's- sa'deyn (Leknev 1259). 

Mecma 'u '1- evşai adıyla da anılan eser 
Emir) -lüsrev'in Sultan Keykubad ' ın iste
ği üzerine kaleme aldığı ilk tarihi mes
nevisidir. Eserde Bengal Hükümdar'ı Buğ
ra Han'ın -kendinden ayrı yaşayan oğlu 

Keykubad ile karşılaşması anlatılmakta
dır. z. MittMıu '1-iütu}ı. Şairin 690 ( 1291 ) 
yılında tamamladığı bu mesnevide Sultan 
Firüz Şah Halaci' nin dört büyük zaferi 
ayrıntılarıyla ele alınmıştı r. Eser Orien 
ta1 College Magazine'de yayımlanmış
tır (XII , Lahor 1936 ; XIII]I 937 ]). 3. 'Aşi~a 

(Aligarh 1336) Düve1rani ljıiır ljan adıy
la da tanınan eser Şehzade Hızır Han· ın 
isteği üzerine kaleme alınmıştır. Gerçek 
bir aşk hikayesini anlatan bu mesnevi
de yer yer tarihi bilgiler verilmiştir. Şai

rin dört ay içinde kaleme aldığı 4519 be
yitten meydana gelen eser Zilkade 71 s·
te (131 6) tamamlanmıştır. 4. Nüh Sipihr 
(Kalküta ı 368) . Kutbüddin Mübarek Şah 
dönemini ve Hindistan müslümanlarının 
örf ve adetlerini anlatan eser "sipihr" 
(gök) adı verilen dokuz bölümden mey
dana gelmiştir. s. Tug1u~name (Hayda
rabad ı 933). Eserde HalacTier'in yıkı lışı ve 
Sultan Gıyaseddin Tuğluk dönemi anla
tılmaktadır. 

c) Hamse. Emir Hüsrev'in hamsesi, Ni
zami-i Gencevi' nin Mal)Zenü '1- esrar, 
ljüsrev ü Şirin, Ley1i vü Mecnun, Heit 
Pey k er ve İskendername adlı mesnevi
lerinden oluşan hamsesine nazire olarak 
yazdığı Ma pa 'u '1- en var (Leknev ı 303; 

Moskova ı 975). Şirin ü Ijüsrev ( Bombay 
1326). Mecnun u Ley1i (Kalküta 1244; 

Moskova 1964). Heşt Bihişt (Bombay 
1337). Ayine-i İskenderi (Bombay 1336; 

Moskova 1977) adlı mesnevilerden mey
dana gelmektedir. 

Emir Hüsrev'in Hintçe şiir söylediği 

bilinmekteyse de kendisine nisbet edi
len şiirlerin ona ait olduğu kesin olarak 
tesbit edilememiştir. Bunlardan ljalik 
Bari adlı şi i r kitabıyla bazı manzum bil
meceler ve çeşitli şiir parçaları nesilden 
nesile intikal ederek günümüzdeki şe
killerini almıştır. 

B) Mensur Eserleri. 1. i'caz-ı ljüsrevi 
(Resa' ilü 'l-i'caz ]Leknev 1392] ). Beş uzun 
risaleden meydana gelmiş olup ilk dört 
risalede dil, üs!Op, kitabet ve müzikle il
gili meseleler ele alınmıştır. Beşinci risa
le, Emir Hüsrev'in gençliğinde yazdığı ta
rihi ve sosyal olaylara temas eden mek
tuplarını ihtiva eder. İlk mensur eseri 
olan Leknevti ile ilgili fetihnamesi de bu 
risalede yer almaktadır. z. Eiğ.a1ü '1-ie

va'id (Bombay 1887). Emir Hüsrev' in 
1313-1319 yılları arasında mürşidi Niza
meddin Evliya'nın sohbetlerinde tuttu
ğu notlardan meydana gelmiştir. 3. lja
za-'inü '1-iütı1}ı (Aligarh 1345) Sultan Ala
eddin Halaci dönemini anlatan bir eser
dir. 

Emir Hüsrev'in eserlerinin Avrupa, Hin
distan. Mısır (Storey, 1/ ı . s. 495 vd.) ve 
Türkiye kütüphanelerinde (Çetin, V, 7 1-

84 ; FME, s. 244) birçok yazma nüshası bu
lunmaktadır. 
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EMIR-i KEBİR 

(bk. MiRZA TAKİ HAN). 

EMIRKÜIAL 

(ö. 772 / 1370) 

Nakşibendiyye tarikatının kurucusu 
Bahaeddin Nakşibend'in mürşidi. 

ı 

_j 

ı 

_j 

683 (1284) yılında Buhara'nın Sühari 
köyünde doğdu. Bütün hayatını orada 
ve Buhara'nın diğer bazı köylerinde ge
çirdi; dolayısıyla onun. Hacegan'ın "se
fer der-vatan" prensibine sadık kaldığı 
söylenebilir. Babasının adı Emir Hamza 
olup kendisinin asıl adı bilinmemektedir. 
"Emir" lakabı Hz. Peygamber'in nesiin
den olduğuna, Buhara'nın Farsça (veya 
Tacikçe) lehçesinde "çömlekçi" manası
na gelen "Külal" kelimesi ise mesleğine 
işaret eder. 

Emir Külal gençliğinde, Buharalılar'ın 
güreşi bid'at saymalarına. özellikle ken
disi gibi bir seyyide yakıştıramamaları
na rağmen güreşmeyi çok seviyordu. Ri
vayete göre bir gün Ramiten köyünde 
güreşirken Hacegan silsilesi büyüklerin
den Muhammed Baba Semmasf'nin yolu 
oraya düşmüş ve güreşçileri uzun uzun 
seyrederken maiyetindekilerden birinin 
bu duruma hayret ettiğini sezince, "Bu 
güreş alanında sohbeti bir hayli insanı 
kemale erdirecek biri var, ben onu sey
rediyor ve onu avlamak istiyorum" de
miş, bir müddet gözlerini Emir Külal'e 
dikmiş, sonra da yoluna devam etmiş
tir. Bunun· üzerine Emir Külal derhal gü
reşi bırakıp şeyhi evine kadar takip et
miş ve Semmasi onu manevi evlat ola
rak kabul etmiş, kendisine tarikat ada
bını öğretmiştir. Bu olaydan sonra Emir 
Külal yirmi yıl kadar Semmasi'nin hal
kasına devam etti. Şeyhinin yanına git
mek için her pazartesi ve perşembe gü
nü Sühari köyü ile Semmas köyü arasın
daki mesafeyi zikir yaparak katederdi. 
Onun manevi yetiştiricileri arasında, o 
dönemde Hacegan'la içiçe bulunan Ye
sevi tarikatından Seyyid Ata'yı da zikret
mek gerekir. 

Kemale ulaştıktan sonra Emir Külal, 
Semmasi'nin daha bebekken manevi ev
lat olarak kabul ettiği Bahaeddin Nak
şiberid'in tasawufi terbiyesiyle görev
lendirildi. Mevcut kaynaklardan bu ter
biyenin merhalelerini takip etmek pek 
mümkün değildir. Ancak Fahreddin Ali'
nin kaydettiğine göre bu vazifeyle gö
revlendirildikten bir süre sonra Emir Kü-
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lal, Sühari' de yapılan bir camiye tuğla 
taşımakta olan Hace Bahaeddin'i çağı
rıp, "Ruhaniyetinin kuşu beşeriyet yu
murtasından çıktı" diyerek ona sülükünü 
tamamladığını bildirmiştir (Reşahat Ter

cümesi, s. 80). Hace Bahaeddin, Emir Kü
lal' in halkasından ayrıldıktan sonra baş
ka şeyhlerden de faydalanmış olmakla 
birlikte Emir Külal onun ilk ve en önem
li mürşididir. Nitekim Abdurrahman-ı Ca
mi, Bahaeddin'in "nisbet-i sohbet taal
lüm-i adab-ı sülük ve telkin-i zikri"nin 
Semmasi'den olduğunu vurgular (Lamii, 
S. 415) 

Hacegan'ın manevi atası olan Yüsuf 
el-Hemedanf'nin (ö 535/ 1140) başlattı

ğı bir geleneğe uyan Emir Külal dört ha
life tayin etti. Bunlar ikinci oğlu Emir 
Hamza ile Mevlana Arif Dikgerani, Şeyh 
Yadigar Künsürüni, Şeyh Cemaleddin Di

hestani'dir. Emir Külal'in en büyük oğlu 
Emir Burhan'ın manevi terbiyesiyle gö
revlendirilmekle bir nevi öncülük kaza
nan Bahaeddin Nakşibend'in onun hali
feleri arasında yer almaması dikkat çe
kicidir. Emir Külal'in Emir Şah ve Emir 
Ömer adlarında iki oğlu daha vardı. İlk 
iki halifesi de mürid yetiştirdiğine göre 
Hacegan silsilesinin bu kolunun Nakşi
bendflik'le yanyana bir iki nesil devam 
ettikten sonra aynı tarikatla birleştiği 

anlaşılmaktadır. 

Emir Külal'in Timur'un mürşidi oldu
ğu veya ona müsbet baktığı yolundaki 
rivayetler sağlam bir kaynaktan gelme
yip sadece Timur'a atfedilen sıhhati şüp
heli hatıratara (Tuzukat-i Timur[, s. 32) 
dayanmaktadır. Torununun oğlu Mevla
na Şehabeddin, Emir Külal'in Timur için 
dua etmekten çekindiğini ve onu Semer
kant'ta ziyaret etmeyi reddettiğini söy
ler (Menakıb- ı Emir Külal-ı Sahar~ vr. 29b-
3 1 a). Bazı araştırmacılar, bir müddet Ti
mur' un yanında kalan ve daha sonra 
Şehr-i Sebz'de vefat edip oraya defne
dilen Şemseddin Külal'in Emir Külal ile 
aynı kişi olduğunu sanmışlardır. Bu ha
taya düşenlerden biri de meşhur Rus 
şarkiyatçısı Barthold'dur (Socineniya, ll / 
2, s. 426) . öte yandan Ni'metullahiyye ta
rikatının kurucusu Şah Ni'metullah Ve
li' nin ( ö 8341 14 31 ) menakıbnamesinde 
ifade edildiğine göre bu zat, Emir Külal'in 
Timur nezdindeki bir teşebbüsü sonucu 
Maveraünnehir'den sürülmüştür (Aubin, 
s. 12-15). Ancak başka kaynaklarda te
yit edilmeyen bu iddiayı ihtiyatla karşı
lamak gerekir. 

Emir Külal 8 Cemaziyelewel 772 (28 
Kasım 1370) tarihinde doğduğu köyde 

137 


