
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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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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EMIR SiNANEODiN MEDRESESi 
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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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