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liJ F ERHAT KocA 

L 

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. 



19. et- TaJ:ıbir li -iiôJ:ıi me 'ôni't- Teysir. 
İbnü'd-Deyba'ın (ö 944 / 1537) Teysirü 'l
vüşul'ünün şerhi olup tamamlanmamış
tır. 20. !~Cı?ü'l-fikre bi-mürôca'ati 'l
fıtre. "Her çocuk İslam fıtratı üzere do
ğar" mealindeki hadisin şerhidir (müelli
fin eserleri hakkında daha geniş bilgi ve bun
ların yazma nüshaları için bk. Habeşfnin bib
liyografyadaki eser ve makaleleri). 
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liJ MusTAFA BAKTIR 

EMIR SiKKINI 
ı 

L 
(bk. ÖMER DEDE SİKKİNI ) . 

_j 

1 
EMİR-i SilAH 

ı 

( l:~..r."f ) 

Bazı İslam devletlerinde 
savaş ve merasimlerde 

hükümdarın silahını taşıyan 
ve silah depolarından 

sorumlu olan kumandan. 
L _j 

Xl. yüzyılın sonlarında Yarkent'te dü
zenlenen tarla satış senetlerinin birinde, 
şahitler arasında "silahdar" unvanıyla ta
nınan Ebü Bekir adlı bir kişinin de kay
dedilmiş olması Karahanlı saray teşkila
tında böyle bir müessesenin mevcut ol
duğunu göstermektedir. Muhammed b. 
Hüseyin ei-Beyhaki de Gazneliler'de si
lahdar unvanlı saray görevlilerinin mev
cudiyetinden bahsetmektedir (Tarrtı. Il , 
507; III , 1 117) 

Bu müessesenin Büyük Selçuklular'da 
olduğu gibi Kirman Selçukluları, Anada-

lu Selçukluları , Irak Selçukluları ve Mem
lükler'de de devam ettiği görülmekte
dir. Muzefferüddin Kızılarslan Irak Sel
çuklu Sultanı Arslanşah ( 11 60- ı ı 77), Nus
retüddin Ayaba da Kirman Selçuklu Hü
kümdarı ll. Turan Şah zamanında (1177-

ı 183) emir-i silah olarak görev yapmış
lardır. Irak Selçukluları 'nda Emir Oğuzoğ
lu'nun "Silahi" nisbesiyle anılması, silah
dar veya emir-i silah yerine zaman za
man silahi tabirinin de kullanıldığını gös
termektedir. Memlükler'de de silahda
riyyenin reisi olan emir-i silahın diğer is
lam devletlerinde olduğu gibi savaş ve 
merasimlerde sultanın silahını taşıdığı 

ve silahhaneye nezaret ettiği bilinmek
tedir. Memlükler'de emir-i silah "emir-i 
mie mukaddemü elf" rütbesini haizdi 
ve emir-i meclis rütbesinin emir- i silah
tan daha yüksek olduğu dönemlerde bi
le bazı kumandanlar emir- i silahın dev
let içindeki nüfuz ve kudreti sebebiyle 
emir-i silahlığı tercih ediyorlardı (ayrıca 

bk. SİLAHDAR) 
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Iii A YDIN TANERi 

1 
EMIR SiNANEODiN MEDRESESi 

1 

L 

Korkuteli'de 
XIV. yüzyılın başlarına ait 
Beylikler devri medresesi. 

_j 

İlçe merkezinin 4 km. batısındaki Ala
eddin mahallesinde bulunan ve bakım
sizlıktan her geçen gün biraz daha ha
rabeye dönen medrese, Hamidoğulları ' 

nın Antalya koluna bağlı olarak istanoz'
da (Korkuteli) müstakil olarak hüküm sü
ren Sinaneddin Hızır Bey tarafından 719 
( 1319) yılında yaptırılmıştır. İçten içe 
18,35 X 16.25 m. boyutlarında olan yapı 
iki katlı ve eyvanlı açık medreseler gru
buna dahildir ve Selçuklu geleneğini sür
düren en güzel örneklerden birini teşkil 

EMIR SiNANEODiN MEDRESESi 

eder. İnşasında bol devşirme malzeme 
kullanılan binanın dış cepheleriyle iç cep
helerinin ikinci kat hizasına kadar olan 
kısımları kesme taş kaplamadır. Ön cep
heden dışarıya taşkın yapılan taçkapı
nın köşeleri sonuna kadar yükselen ka
val silmelerle yuvarlatılmış, hemen ya
nından geçen ve bugün detayı pek belli 
olmayan geometrik motifli bir süsleme 
kuşağı ile çevrelenmiştir. Bu süsleme 
kuşağının kapının cephesindeki son taş 
sırasını teşkil etmesi ve duvarların üs
tü ile aynı hizada olması. taçkapının as
lında Selçuklu örneklerindeki gibi bina
dan yukarı doğru taşkın yapıldığını ve 
kaval silmenin bu kesimde de bulunma
sı ve muhtemelen onun üstünde de bir 
saçak sisteminin yer alması gerektiğini 
düşündürmektedir. Sivri kemerli olan 
taçkapı nişi mukarnaslarla zenginleşti
rilmeyerek sade bırakılmıştır. Kemerin 
hemen altına, yine sivri kemerli bir çer
çeveye alınmış olan beş satırlı Arapça in
şa kitabesi, üstüne ise nişi kuşatan ya
rım kaval kesitli dörtköşe çerçevenin kö
şe boşlukianna gelecek şekilde iki uzun 
dikdörtgen dini ibare kitabesi yerleşti
rilmiştir. Kitabeler çok tahribat görmüş 
olup üzerlerine yakın dönemlerde sü
rüldüğü anlaşılan siyah boyanın yardı
mıyla kısmen okunabilmektedir. Nişin 
köşelerine sütunçeler, yanlarına da kü
çük kapı nişleri oyulmuş, üstlerine ise 
antik yapılardan devşirilen silmeler ko
nulmuştur. 

Basık kemerli ve genişliği 1.80 m .. yük
sekliği 2,20 m. olan. ancak zemini top
rakla dolduğu için eskiden yüksekliğinin 
daha fazla olduğu anlaşılan kapıdan be
şik tonozlu giriş eyvanına, buradan da 
yanlarındaki uzun dikdörtgen odalara 
girilmektedir. Dış cepheye birer pence
re ile açıldığı görülen odaların üstünde 
aynı planda birer oda bulunmakta ve ha
tıl yerlerinden bu odaların ahşap döşe

meli olduğu anlaşılmaktadır. Aşağıdaki 

odalardan birer merdivenle ikinci kata 
çıkılmaktadır. 10.45 X 10,60 m. boyut
larındaki dikdörtgen avlunun iki yanla
rında, zemin döküntü toprakla yüksel
diği için olduğundan da kısa görünen 
üçer sütunlu ve dörder sivri kemerli ba
sık revaklar yer almaktadır. Sütunlar gi
bi çeşitli bitkisel motiflerle bezeli sütun 
başlıkları da Bizans harabelerinden dev
şirilmiştir. Revakların üstü, duvarla olan 
açıklığın azlığından dolayı yalnız düz iri 
blok taşlarla kapatılmış, tonoz veya kub
beye gerek duyulmamıştır. Üçü sağda. 
üçü solda bulunan beşik tonozlarla ör-
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