
yaviyye, oğlu Yahya için yazdığı öğreti
ci ve ahlaki nitelikte bir risale olup En
derzname adıyla da tanınmaktadır. Bu 
eser de birkaç defa basılmıştır (Tahran 
1315. 13 16 lmüell if hattıyla). 1324, 1326; 

Tebriz 1328). 
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EMIR PADİŞAH 
( .~)~_r.l ) 

Muhammed Em!n b. Mahmud 
el -Hüseyn! el -Buhar! el-Mekk! 

(ö. 987 / 1579) 

Hanefl fakihi. 
_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Horasan'da doğup Buhara'da yetişti. Kay
naklarda geçen nisbelerinden Hz. Hüse
yin'in soyundan geldiği, Hanefi mezhe
bine mensup olduğu ve Mekke'de yaşa
dığı anlaşılmaktadır. Ayrıca eserleri fı

kıh yanında tefsir, hadis, Arapça grame
r i gibi ilimlerde uzmaniaştığını ve tasav
vufa da yöneldiğini göstermektedir. Mek
ke'de ikamet ettiği süre zarfında Hin
distan müslümanlarının bazı yazılı soru
larına muhatap olması şöhretinin geniş 
bir bölgeye yayıldığı fikrini vermekte
dir. Yine eserlerinde kullandığı dillerden 
Arapça, Farsça ve muhtemelen Türk
çe bildiği anlaşılmaktadır. Emir Padişah 
Meşhed'de vefat etti. 

Eserleri. 1. Teysfrü't- Tal].rfr. İbnü'l-Hü
mam'ın fıkıh usulüne dair et- TaJ:ırfr adlı 

eserinin şerhi olup basılmıştır (I-IV, Ka
hire 1350-51 1 1931-32) . Müellif mukad
dimede, bu şerhi Mekke'de kaldığı süre 

içinde yazdığını belirtmektedir. Teysf
rü't- TaJ:ırfr ile, İbnü'I-Hümam'ın talebe
si İbn Emirü'l-Hacc ' ın et- Talp"fr ve't- taJ:ı
bfr adıyla aynı esere yazdığı şerh arasın
da bir karşılaştırma yapıldığı takdirde 
Emir Padişah'ın neredeyse onun şerhini 
özetleyip sadeleştirmekle yetinmiş oldu
ğu görülür. Bununla birlikte ne kendisi
ne ne de eserine hiçbir atıfta bulunma
ması şaşırtıcıdır. Bu şerhi diğerinden 

ayıran en belirgin fark, metindeki ifa
delerin sarf ve nahiv bakımından tahli
line ağırlık verilmesidir. z. ŞerJ:ıu's-Sira
ciyye. Siraceddin Muhammed b. Mu
hammed es-Secavendi'nin feraiz ilmiyle 
ilgili el-Pera, iiü 's -Siraciyye adlı ese
rinin şerhi olup birçok yazma nüshası 

vardır (mesela bk. Süleymaniye Ktp., Şe

hid Al i Paşa, nr. ll 02 ; Millet K tp. , Feyzul
lah Efendi , nr. I 090) 3. NecaJ:ıu'l- vüsUJ 
ila 'ilmi'l- usul. Diğer kaynaklarda adı 
na rastlanmayan bu eser fıkıh usulüyle 
ilgili olup Brockelmann tarafından bir 
nüshası kaydedilmektedir ( GAL Suppl., 
Il , 583) 4. Risale ferfdefi'ktida'i'l-Ha
nefiyye bi'ş-Şafi 'iyye. MOellif bu ri.sa
lesinde, bir Hanefi'nin Şafii imama uyup 
uyamayacağı konusunu dört ana başlık 
altında incelemekte ve bunun caiz oldu
ğu sonucuna varmaktadır. Cemaatle na
mazın farz kılınmasının en önemli hik
metinin müminlerin kalplerini birleştir
mek olduğunu , rahmetin de ancak bu 
durumda ineceğini, taassubun ise fısk 
sayıldığını söylemektedir. Eserin Süley
maniye Kütüphanesi'nde bir nüshası bu
lunmaktadır (Fatih, nr. 1658). s. Haşiye 
'ala Envari't- tenzfl ve esrari't-te, vfl. 
Beyzavi' nin Envô.İü 't- tenzfl adlı meş

hur tefsirinin Nisa sOresinin sonuna ka
darki kısmının haşiyesidir (bazı yazma 
nüshaları için bk. Sü leymaniye Ktp ., Carul
Jah Efendi, nr. I 92; Şe h id Ali Paşa, nr. 193 ; 

Kılıç Ali Paşa, nr. 11 4; Yenicam i, nr. 129) . 

6. Tefsfru sı1reti 'l -Peth. Eserde, Feth sü
resinin Mekki mi yoksa Medeni mi ol
duğu hususuyla ilgili tartışmalar nakle
dildikten sonra özellikle ilk iki ayeti ge
niş bir şekilde tefsir edilir ve genel ola
rak da lafzi tahliliere ağırlık verilir (bazı 
nüshaları için bk. Süleymaniye Ktp., Fa
tih, nr. 276 ; Hasan Hüsnü Paşa, nr. 65; 

La.! eli, nr. 170). 7. Risale fi'l- es, ileti'lle
tf ursile min Mekke ile']- Hind. Enva
rü 't - tenzfl ve Tefsfrü '1- Celaleyn gibi 
eserlerde mevcut çeşitli yorumlarla ba
zı ayetlerin izahı hususunda kendisine 
yöneltilen sorulara verdiği cevaplardan 
ibarettir (Sü leymaniye Ktp ., Şehid Ali Pa
şa, nr. 316/ 7). s. Risale if heli 'l- besme-
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le mine's-suver em la. Besmelenin, ba
şında bulunduğu sOreye dahil olup ol
madığı konusundaki tartışmalarla ilgili 
bir risaledir (Köprülü Ktp., Faz ı! Ahmed 
Paşa, nr. 1606). 9. Risale if beyani en
ne 'l-J:ıacce 'l-mebrı1r yükeffirü'?-?ünı1b. 

Bazı Şafiiler'in, makbul bir haccın sade
ce küçük günahların affına vesile teşkil 
edeceği yönündeki görüşlerine reddiye 
olarak kaleme alınmıştır. Müellif eserin, 
de, makbul bir haccın şirk hariç bütün 
günahlara kefaret olacağı görüşünü is
pata çalışmaktadır (bazı nüshaları için bk. 
Süleymaniye K tp ., Fatih, nr. 1658; Çelebi 
Abdullah Efendi, nr. 392; Köprülü Ktp , Fa
zı! Ahmed Paşa, nr. 182). 10. Risale if be
yani '1- J:ıaşıl bi'l- ma ş dar. Masdarların 
yapısı, ism-i fail ile ism-i mef'ülden fark
larını nahiv, usul ve kelam konularından 
örnekler vererek inceleyen bir eserdir 
(bazı nüshaları için bk. Süleymaniye Ktp., 
Fatih, nr. 1658 ; K ılı çAl i Paşa, nr. 1024 ; La
leli , nr. 3030; Hasan Hüsnü Paşa, nr. 518; 

Şehid Ali Paşa , nr. 1807; Reisülküttab Mus
tafa Efendi, nr. 1207). Süleymaniye Kütüp
hanesi 'nde (Kılıç Ali Paşa, nr. 1024/ 42) 

el-Mesa'il fi'ş- şer' adıyla Emir Padi
şah narnma kayıtlı olan eser de Risale 
if beyani'l- J:ıasıl'ın bir başka nüshası
dır. 11. el-Peride if taJ:ı~ilp J:ıarfi ~ad. 

İbnü ' l-Hacib'in eJ-Kô.fiye'sinde "hal" ko
nusunu incelerken "kad" harfi hakkın
da ileri sürdüğü görüşleri açıklayan bir 
risale olup Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
bir nüshası vardır (Fatih. nr. 1658) . 1Z. 

Tercemetü Paşli 'l-l]itab. Muhammed 
Parsirnın tasawufa dair Paslü '1-l]itab 
adlı Farsça eserinin Arapça tercümesi 
olup 987 ( 1579) yılında tamamlanmıştır 
(Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 2752; Da
mad İbrahim Paşa, nr. 737). 13. Şerh-i Dü 
Vakt-i Subhdem. Tasawufa dair Türk
çe bir risaledir (Süleymaniye Ktp ., M. Mu
rad - M. Ari f, nr. 74) . Eserde bazı tasav
vufl konular ayetler ve Farsça beyitlerle 
anlatılmaktadır. Kaynaklarda bu eser
den bahsedilmemesi ve Süleymaniye Kü
tüphanesi'ndeki nüshasının başında Şeyh 
Emir Buhari'ye ait olduğuna dair kayıt
tan başka bir bilgiye rastlanamaması 
eserin Emir Padişah ' a nisbetini şüphe
li kılmaktadır. 14. Muhtasaru Tarfhi 'l 
l]ulefa ' . SüyOti'nin Tarfl]u :1-l]ulefa, "adlı 
eserinin muhtasarıdır. Bazı konularda 
gerekli açıklamaların da eklendiği eser 
987 ( 1579) yılında tamamlanmıştır (Sü
leymaniye Ktp., Fatih. nr. 4344) . 15. ŞerJ:ıu 
Elfiyyeti'l- clra~i. Zeynüddin el-lraki'
nin hadis usulüne dair manzum eseri
nin şerhi olup 972 'de (1564) Mekke'de 
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tamamlanmıştır ( baz ı nüshaları için bk. 
Süleymaniye Ktp ., Şehid Ali Paşa , nr. 340 ; 
Millet Ktp., Murad Molla, nr. 329) . 
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EMIR es-SAN'.ANI 
( ı)la:....!lr.~l) 

Ebt1 İbrahim İzzüdd!n Muhammed 
b. el-İmam el-Mütevekkil-Alellah 

İsmail es-San'an! 
(ö. 1182 / 1768) 

Müctehid Zeydi a limi. 
_j 

Dedeleri gibi el-Emir lakabıyla anılmak

ta olup 1 S Cemaziyelahir 1 099' da ( 17 
Nisan 1688) San' a'nın güneyindeki Yerim 
şehrine bağlı Kehlan'da doğdu. On bir 
yaşında iken ailesiyle birlikte San'a'ya 
gitti. Burada hıfzını tamamladı ve baba
sından nahiv, beyan ve hadis gibi ilim
leri okudu. Tahsilini Zeyd b. Muhammed 
b. Hasan, Salah b. Hüseyin el-Ahfeş, Ab
dullah b. Ali el-Vezir ve Ali b. Muham
med el-Ansi gibi San'alı alimlerden al
dığı derslerle sürdürdü. İlk hac ziyareti 
vesilesiyle gittiği ( 11 22 / 1711 ı Mekke ve 
Medine'de başta hadis olmak üzere çe
şitli ilim dallarında ders aldı. İkinci ( 1720) 
ve üçüncü ( 1722) hac ziyaretlerinde de 
karşılaştığı alimlerle ilim alış verişinde 

bulundu. İki yıl sonra Kehlan'a, oradan 
da tekrar San'a'ya döndü. Bu arada ken
disine imam Kasım b. Hüseyin tarafın
dan Benderülmeha kadılığı teklif edii
diyse de ilimle meşgul olmayı bu göre
ve tercih etti. Daha sonra imam Mansür
Billah tarafından San'a Camii'ne hatip 
tayin edildi ve imarnın oğlu Mehdi- Li
dini Ilah dönemine kadar (1748-1775 ) bu 
görevde kaldı. Bir cuma günü hutbede 
isimlerinin anılması adet haline gelen 
imamları zikretmediği için Zeydi cema
atın hücumuna uğraması sonucunda çı
kan kargaşa üzerine Mehdi her iki gru
bu da hapsettirdi (175 3) İ ki aylık hapis 
hayatından sonra hatiplik görevini ter
keden San'ani kendisini telif. öğretim 
ve fetva işlerine verdi. 

Emir es-San'ani zamanla San'a'nın fı
kıh otoritesi durumuna geldi. Taklidi red
dederek delillerle amel etmeye başlayın-
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ca diğer alimlerle arasında sert tartış
malar çıktı. Zeydi mezhebinde kabul gör
meyen bazı namaz sünnetlerini edada 
israr ettiği için yörenin Zeydi halkının 
hücumuna uğradı. Buna rağmen kendi
sine tabi olanlar çoğaldı. Yemen dışın

dan da ziyaretine gelenler oldu. Arala
rında Şevkani'nin hocası Abdülkadir ei
Kevkebani, İbn Ebü' r -Rical, Muhammed 
b. İshak b. Mehdi, Hasan b. İshak b. Meh
di ve Ahmed b. Muhammed Katın' ın da 
bulunduğu birçok talebe yetiştirdi. 3 Şa
ban 1182'de (13 Aralık 1768) San'a'da 
vefat etti ve imam Şerefeddin Medre
sesi yakınına defnedildi. 

Şairlik yönü de bulunan San'ani'nin 
şiirlerinin konuları genellikle ilmi mese
lelerle bazı alimiere reddiye ve cevaplar
dır. Oğlu Abdullah bunları bir cilt halin
de toplamıştır. 

Eserleri. Emir es-San'ani'nin 200'den 
fazla eser kaleme aldığı belirtilmekte
dir. Bunların belli başlıları şunlardır : 1. 
Sübülü's-seldm. İbn Hacer ei-Askala
ni'nin (ö . 852 / 1449) ahkam hadislerini 
ihtiva eden Bulugu'l-merdm adlı ese
rinin şerhidir. Şerefeddin Hüseyin b. Mu
hammed b. Said ei-Mağribfnin (ö . 111 9/ 
1707) el-Bedrü't - tamdm adlı daha ha
cimli Bulugu'l-merdm şerhini bazı ila
ve ve değişikliklerle ihtisar eden San'a
ni, BulUgu'l -merdm'da geçen şahısların 
kısa biyografilerini vermiş, hadislerdeki 
garib kelimeleri açıklamış ve her hadis
ten çıkarılan hükümleri kısaca belirtmiş
tir. Bu kitap müellifin en meşhur eseri 
olup "Sübülü's- seldm sahibi" diye anıl
masını sağlamıştır. Eserin çeşitli baskı

ları vardır (Delhi 1302, 1311 ; Kahire 19 11 
\ taşbaskı i ; nşr. Taha Muhammed ez-Zey
ni, Kahire 1972 ; nşr. Few az Ahmed Ze
mirli ve İbrah im Muhammed Cemel, Bey
rut 1405/ 1985 ; ayrıca bk. BULÜGU ' l-ME

RAM) . San'anfnin Na'{.mü BulUgi'l-me
rd.m adlı manzum bir eseri daha vardır 
(Aden 1366). 2. TaviiJ:ıu'l-efkdr li-mecd
ni Tenl:üf:ıi 'l- en'{.dr. Ebü Abdullah İb
nü'I -Vezir'in (ö. 840/ 1436) hadis usulü
ne dair Ten~ı"f:ıu'l-en'{.dr adlı eserinin 
şerhi olup Muhammed Muhyiddin Ab
dülhamid tarafından neşredilmiştir (Ka
hire 1366) 3. İrşddü 'n-nü~ad ild teysi
ri'l-ictihdd. Selahaddin Makbül Ahmed'in 
uzunca bir girişiyle birlikte yeniden ya
yımlanan (Küveyt 1985) eserin daha ön
ce yapılmış çeşitli baskıları vardır (Bey
rut 1970 ; Mecmacatü'r-resa'ili'l -münfriy
ye içinde, Kahire 1346, I, 1-47) . 4. el - cUd
de cald ŞerJ:ıi'l- CUmde. Takıyyüddin İbn 
Dakiku'l-İd ' in (ö 702/ 1302), Abdülgani 

el -Makdisfnin (ö. 600/ 1203) hadisle il
gili c Umdetü '1- af:ıkdm 'ına yaptığı şerh 
üzerine bir haşiyedir (nşr. Ali b. Muham
med el-Hindi; 1-N, Kahire 1379 ; nşr. Ab
dülmu'ti Emin Kal'aci, 1-N, Kahire 1410/ 

1990). 5. K.aşabü's - sükker. İbn Hacer'in 
hadis usulüne dair Nu{Jbetü'l-fiker ad
lı eserinin manzum hale getirilmiş şek
lidir. Abdülkerim Murad el-Eseri tara
fından ŞuJ:ıf:ıu '1-m atar c ald K.aşabi's
sükker adıyla şerhedilmiştir (Mekke 1380). 

6. İsbdlü 'l-matar cald K.aşabi's-sük
ker. Önceki eserin şerhi olup Muhammed 
Eseri tarafından Hindistan· da neşredil
miştir. 7. İcdbetü 's - sd'il şerf:ıu Bugye
ti'l- camii. Muhammed Behran'ın (ö. 957/ 
1550) fıkıh usulüne dair el-Kdfil adlı ese
rine yazdığı " Buğyetü'l-amil" isimli man
zumeye yine kendisinin hazırladığı şerh
tir (nşr. Hüseyin b. Ahmed es-Siyagı- Ha
san Muhammed Makbüli el-Ehdel, Beyrut
San 'a 1406/ 1986) . 8. Edilletü 'l-mesd'i
li'l- mariiyye ii beyani ittifd~ı Ehli's
sünne cal d süneni'ş- sal dt ve 'z- Zeydiy
ye. Ehl-i sünnet ile Zeydiyye'nin nama
zın sünnetleri hususundaki ittifak nok
talarını gösteren bir risa!e olup Cidde'de 
basılmıştır. 9. Büşra'l-ke'ib bi-lika'i'l
habib. Ahiret ahvaline dair manzum bir 
~ser olup müellifi tarafından Te'nisü'l
garib adıyla şerhedilmiştir. Her iki eser 
aynı konudaki Cem cu 'ş-şetit adlı kitabıy
la birlikte yayımlanmıştır (Mekke 1381 ). 
10. Divdnü'l-Emir eş-Şancdni. Çeşitli 
konulardaki şiirlerinin alfabetik olarak 
düzenlenmesiyle meydana gelen bir eser 
olup Ali Subhi ei -Medeni'nin tahkikiyle 
neşredilmiştir (Kahire 1384 / 1964). 11. er
Raviatü 'n-nediyye bi-şerf:ıi ' t- TuJ:ıfeti 'l 

cAleviyye. Hz. Ali'nin menakıbına dair
dir (Delhi 1322 ; San'a 1371) . 12. Tatfıirü'l 

ttikad c an edrd.ni'l -ilhdd (Kahire 1340 ; 
Kat~r 1979) 13. Risdle fi taJ:ılp~i cilmi'l
ya~1n ve . cayni'l-yalpn ve J:ıa~~ı 'l-ya
~in. er-Resd'ilü'l-minberiyye adlı ese
rin içinde basılmıştır. 14. Refcu'l - estdr 
li- ibtdli edilleti '1- ~ii, iline bi- fen d, i' n 
ndr (Beyrut 14051 1984). 15. Mensekü'l
Emir es -San cdni (Kahire 1348). 16. Ce
vdbü si/al ii şıJ:ıf:ıati şaldti'l-müfterii 
{Jalfe 'l-müteneffil ve'l-mu{Jtelifeyn far
ian (nşr. Akıl b. Muhammed b. Zeyd el
Mi~tari , San'a I 992) . 17. et-Tenvir şerJ:ıu 
Cdmici'ş-şagir. Süyüti'nin (ö 911 / 1505) 
el - Cdmtu·ş-şagir'inin dört ciltlik şer
hidir. 18. MinJ:ıatü 'l-gaffdr .. İbnü'l-Mur
taza ' nın (ö. 840 / 1437) el-Ezhdr ii fı~
hi'l- e, immeti'l- ethdr adlı eserine Ce
lal el-Yemeni'nin (ö. 1079/ 1668) pav'ü'n
nehdr adıyla yaptığı şerhin haşiyesidir. 


