
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) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Muhammed b. Hüseyin ei-Beyhaki, Tarfl] ( nş r. 

Halil Hatib Rehber). Tahran 1368, ll, 507 ; lll, 
1117 ; Nizamülmülk, Siyasetname, s. 1 ll , 127, 
130; Ahbarü' d -devleti's -Selcükıyye (Lugal), 
s. 77-78, 1 Ol ; Bündari. Zübdetü'n-f'lusra (Burs
lan), s. 170 ; Kalkaşendf, Şubhu 'l -a'şa, IV, 18 ; 
Ma krizi, el ·tfıta~ II , 222 ; Uzunçarşılı, Med ha/, 
s. 34·35; İbrahim Kafesoğlu. Sultan Melikşah 
Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu, İstan· 
bul 1953, s. 144 ; Hasan-ı Enverf, lştıla/:ıat· ı Df· 
vani-yi Devre-yi Gaznevi ve Selcük;f, Tahran 
2535 şş. , s. 133-134; Cl. Cahen, Osmanlı/ar '· 

dan Önce Anadolu 'da Türkler (tre. Yıld ız Mo
ran), İstanbul 1979, s. 221; Erdoğan Merçil. Kir
man Selçuklu/arı, istanbul 1980, s. 259 ; Re
şat Genç, Karahan/ı Devlet Teşkilatı, İstanbul 
1981 , s. 219; "Emir Silah", İA, IV, 261; D. Aya
lon, "Amir SilaJ:ı", E/2 (İng. ). I, 445-446. 

Iii A YDIN TANERi 

1 
EMIR SiNANEODiN MEDRESESi 
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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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tülü molla odaları dışarıya ufak mazgal
larla açılmakta , yalnız sol taraftaki orta 
odada bir pencere görülmektedir. Bo
yutları aşağı yukarı birbirine eşit olan 
düzgün görünüşlü odaların hepsinin gi
riş kapılarındaki basık kemerler blok tek 
taştan oyulmuş, üstlerine de muntazam 
taş söveli daha küçük birer sivri kemer
li pencere oturtulmuştur. Medresenin iki 
kat boyunca yükselen ana eyvanı , dar 
olan giriş eyvanından görünüş itibariyle 
hemen ayrılmakta ve azametiyle dikkat 
çekmektedir. Ana eyvanın cephesi giriş 

eyvanında da olduğu gibi tamamen. içi 
ise ikinci kat seviyesine yerleştirilen ve 
taçkapıdakiler gibi antik yapılardan dev
şi rilmiş olan bir silmeye kadar kesme 
taş kaplamadır. Eyvanın güney duvarın
da bir mihrap, onun karşısında bir niş 
ve orta eksen üzerinde de dışarıya ba
kan bir pencere vardır. Medresenin yaz
lık dershane ve mescidi durumundaki 
bu mekanın sağ ve solunda revaklardan 
girilen kareye yakın iki oda yer almak
ta, ahşap hatıl yerlerinden bunların da 
üstünde girişin sağ ve solunda olduğu 
gibi aynı planda birer oda bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Boyutları diğerlerinden 

daha büyük olan ve doğu cephesinden 
birer pencere ile dışa rıya açılan bu oda
lar medresenin kışlık dershaneleridir. 

Girişin sağ ve solundaki odaların için
den merdivenle çı kılan ikinci katın du
varları moloz taşlardan yapılmış ve ha
len dökük olan sıvayla kaplanmıştır. Bir
biriyle bağlantısı bulunmayan her iki ka
natta da odaların açıldığı koridorun nasıl 
bir örtü sistemine sahip olduğu belli de
ğildir: ancak bunun ahşap direkiere otu
ran meyilli çatı olması muhtemel görün
mektedir. Alt kattakilerin tam üstüne 
rastlayan ikinci kattaki odaların kapıları 
düz ahşap hatıliıdır ve üst kısımlarında 
da birer küçük dikdörtgen pencere bu
lunmaktadır. Yanlardaki üçer oda aşağı
dakiler gibi beşik tonoz örtülüdür : ana 
eyvanın sağında ve solunda yer alan bü-
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Emir 
Si naneddin 
Medresesi'n in 
taçkap ı sı 

ve içinden 
bir görünüş -
Korkutel i 1 
Anta lya 

yük odaların ise döşemeleri gibi örtüle
ri de yıkılmış vaziyettedir. Üst kattaki 
odaların dış cephelerine pencere açıl

mamış, küçük mazgal aralıkla rıyla yeti
nilmiştir. Alt kata göre daha sade oldu
ğu göze çarpan ikinci katın tek süslü ye
ri, merdivenlerden çıkınca revaklara açı
lan girişlerle köşelerdeki büyük odala
rın kapılarının üstüne konulan devşir

me taş hatıllardır. 
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EMIR SULTAN 
(ö. 833/ 1429 [?]) 

Bursalı meşhur sufi, 
Yıldırım Bayezid'in damadı . 

_j 

Buhara 'da doğdu . Asıl adı Şemseddin 

Muhammed' dir. Seyyid olduğu için "Emir", 
çömlekçilik yaparak geçimini sağladığı 

için "Külal" unvaniarı verilen ve Emir Kü
lal diye tanınan babası Seyyid Ali Buha
ra ' nın tanınmış mutasawıflarındandır. 

Seyyid Ali, Bahaeddin Nakşibend' in ay
nı unvanı taşıyan mürşidi Emir Külal ile 
karıştırılmamalıdır. Emir Sultan · ın 770 
( 1368-69) yılı civarında doğduğu tahmin 
edilmektedir. Çocukluk yılları hakkında 
bilgi bulunmamakla birlikte iyi bir tah
sil gördüğü söylenebilir. Bizzat kendi ifa-

desine dayanılarak yazıldığı söylenen me
nakıbnamelerin birçağuna ve onlara da
yanan tarih ve biyografi kitaplarına gö
re soyu yedinci kuşakta on ikinci imam 
Muhammed el-Mehdi ei-Muntazar'a ula
şır. Bazı menakıbnamelerde Muhammed 
ei-Mehdfden önceki isim Hasan el-As
keri yerine Ali şeklinde kaydedilmiştir. 
Ancak Muhammed ei-Mehdi'nin küçük 
yaşta vuku bulduğu kabul edilen gay
bet* i ve dolayısıyla evlenmemiş olması, 
bu soy şeceresi hakkında tereddütlere ve 
çeşitli te'villere yol açmıştır. Onun imam 
Mehdi'nin değil sekizinci imam Ali er- Rı
za'nın soyundan geldiği söylenmişse de 
(Mehmed Şemseddi n, s. 4) Ali er- Rıza ' nın 

Muhammed et-Takl'den başka oğlu ol
madığı bilindiğine (TabersT. s. 329) ve 
kaynaklarda Muhammed et-Takf'nin so
yundan geldiğine dair bir rivayet bulun
madığına göre bu görüş de doğru ol
mamalıdır. Akrabası olduğunu söyleyen 
Emir Hasan Nuri, Emir Sultan ' ın yedinci 
imam Musaei-Kazım ' ın oğlu İbrahim ' in 
soyundan geldiğ i ni bildirerek farklı bir 
silsile kaydeder. imam Musaei-Kazım'ın 
gerçekten İbrahim adlı bir oğlu bulun
duğuna göre en makul rivayetin bu ol
duğu düşünülebilir. 

On yedi on sekiz yaşlarında iken ba
bası vefat eden Şemseddin Muhammed, 
muhtemelen bir süre çömlekçilik yaptık
tan sonra Seyyid Usül, Seyyid Nasır, Sey
yid Ni'metullah, Ali Dede. Baba Zakir gi
bi mutasawıflarla hacca gitmek üzere 
Buhara 'dan ayrıldı. Birkaç yıl Medine'
de kaldıktan sonra Bağdat'a uğrayarak 

tezkire müellifı Aşık Çelebi 'nin ceddi Sey
yid Muhammed en-Natta ' nın misafiri ol
du. Ardından onunla birlikte Anadolu'
ya geçti. Karaman, Niğde, Hami d- ili. Kü
tahya ve inegöl yoluyla Bursa 'ya gitti. 
Kafileye yol boyunca kandil şeklindeki 
bir nurun rehberlik ettiği. bu nurun sön
düğü yere defnedileceğinin kendisine 
bildirildiği rivayet edilir. Bursa 'ya Yıldı

rım Bayezid zamanında geldiği biliniyor
sa da tarihi kesin olarak belli değildir. 

Menakıbname müellifi Hüsameddin ile 
tarihçi Ali, Niğbolu Muharebesi sırasın 
da (798/ 1396) Bursa'da bulunduğu ke
sin olan Şemseddin Muhammed 'in ev
lenmesinden bahsederken Yıldırım Ba
yezid 'in bu sırada Eflak seferinde oldu
ğunu söylerler ki bu takdirde 1394 'ten 
önce Bursa'ya gelmiş olmalıdır. Bursa'
da ilk olarak Pınarbaşı'na veya Gökdere 
civarındaki bir mağaraya ya da bir sav
maaya yerleştiğine dair farklı rivayetler 
vardır. İlk ikamet yerinin türbesinin bu-


