EMIR SiNANEODiN MEDRESESi
desine

dayanılarak yazıldığı

söylenen meve onlara dayanan tarih ve biyografi kitapla rına göre soyu yedinci kuşakta on ikinci imam
Muhammed el-Mehdi ei-Muntazar'a ulaşır. Bazı menakıbnamelerde Muhammed
ei-Mehdfden önceki isim Hasan el-Askeri yerine Ali şeklinde kaydedilmiştir.
Ancak Muhammed ei-Mehdi'nin küçük
yaşta vuku bulduğu kabul edilen gaybet* 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
(Meh med Şemsed di n, s. 4) Ali er- Rıza ' nın
Muhammed et-Takl'den başka oğlu olmadığı bilindiğine (TabersT. s. 329) ve
kaynaklarda Muhammed et- Takf'nin soyundan geldiğine dair bir rivayet bulunmadığına göre bu görüş de doğru olmamalıdır. 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 bulunduğuna göre en makul rivayetin bu olnakıbnamelerin birçağuna
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tülü molla odaları dışarıya ufak mazgallarla açılmakta , yalnız sol taraftaki orta
odada bir pencere görülmektedir. Boyutları aşağı yukarı birbirine eşit olan
düzgün görünüşlü odaların hepsinin giriş kapılarındaki basık kemerler blok tek
taştan oyulmuş, üstlerine de muntazam
taş söveli daha küçük birer sivri kemerli pencere oturtulmuştur. Medresenin iki
kat boyunca yükselen ana eyvanı , dar
olan giri ş 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
taçkapıdakile r gibi antik yapıla rdan devşi rilmiş olan bir silmeye kadar kesme
taş kaplamadır. Eyva nın güney duvarın
da bir mihrap, onun karşısında bir niş
ve orta eksen üzerinde de dışarıya bakan bir pencere vardır. Medresenin yazlık dershane ve mescidi durumundaki
bu mekanın sağ ve solunda revaklardan
girilen kareye yakın iki oda yer almakta, ahşap hatıl yerlerinden bunların da
üstünde girişin sağ ve solunda olduğu
gibi aynı planda birer oda bulunduğu
anlaşılmaktadır . Boyutları diğ erlerinden

yük odala rın ise döşemeleri gibi örtüleri de yıkılmış vaziyettedir. Üst kattaki
odaların dış cephelerine pencere açıl 
mamış , küçük mazgal a ralıkla rıyla yetinilmiştir. Alt kata göre daha sade olduğu göze çarpan ikinci katın tek süslü yeri, merdivenlerden çıkınca revaklara açı
lan girişlerle köşelerdeki büyük odaların kapılarının üstüne konulan devşir
me taş hatıllardır.
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daha büyük olan ve doğu cephesinden
birer pencere ile dışa rıya açılan bu odalar medresenin kışlık dershaneleridir.
ve solundaki odaların içinden merdivenle çı kılan ikinci katın duvarları moloz taşlardan yapılmış ve halen dökük olan sıvayla kaplanmıştır. Birbiriyle bağlantısı bulunmayan her iki kanatta da odaların açıldığı koridorun nasıl
bir örtü sistemine sahip olduğu belli değildir: ancak bunun ahşap direkiere oturan meyilli çatı olması muhtemel görünmektedir. Alt kattakilerin tam üstüne
rastlayan ikinci kattaki odaların kapıları
düz ahşap hatıliıdır ve üst kısımlarında
da birer küçük dikdörtgen pencere bulunmaktadır. Yanlardaki üçer oda aşağı
dakiler gibi beşik tonoz örtülüdür : ana
eyvanın sağında ve solunda yer alan bü-
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Bursalı meşhur sufi,
Yıldırım Bayezid'in damad ı .

_j

Buhara 'da doğdu . Asıl adı Şemseddin
Muhammed'dir. Seyyid olduğu için "Emir",
çömlekçilik yaparak geçimini sağladığı
için "Külal" unvaniarı verilen ve Emir Külal diye tanınan babası Seyyid Ali Buhara ' nın

tanınmış

mutasawıflarındandı r.

Seyyid Ali, Bahaeddin

Nakşibend' in

ayEmir Külal ile
karıştırılmamalıdır. Emir Sultan · ın 770
( 1368-69) yılı civarında doğduğu tahmin
edilmektedir. Çocukluk yılları hakkında
bilgi bulunmamakla birlikte iyi bir tahsil gördüğü söylenebilir. Bizzat kendi ifanı unvanı taşıyan mürşidi

duğu düşünülebilir.

On yedi on sekiz yaşlarında iken bavef at eden Şemseddin Muhammed,
muhtemelen bir süre çömlekçilik yaptık
tan sonra Seyyid Usül, Seyyid Nasır, Seyyid Ni'metullah, Ali Dede. Baba Zakir gibi mutasawıflarla hacca gitmek üzere
Buhara ' dan ayrıldı. Birkaç yıl Medine 'de kaldıktan sonra Bağdat' a uğrayarak
tezkire müellifı Aşık Çelebi'nin ceddi Seyyid Muhammed en-Natta ' nın misafiri oldu. Ardından onunla birlikte Anadolu'ya geçti. Karaman, Niğde, Hamid- ili. Kütahya ve inegöl yoluyla Bursa 'ya gitti.
Kafileye yol boyunca kandil şeklindeki
bir nurun rehberlik ettiğ i. bu nurun söndüğü yere defnedileceğinin kendisine
bildirildiği rivayet edilir. Bursa 'ya Yıldı
rım Bayezid zamanında geldiği biliniyorsa da tarihi kesin olarak belli değildir.
Mena kıbname müellifi Hüsameddin ile
tarihçi Ali, Niğbolu Muharebesi sırasın 
da (798 / 1396) Bursa'da bulunduğu kesin olan Şemseddin Muhammed 'in evlenmesinden bahsederken Yıldırım Bayezid 'in bu sırada Eflak seferinde olduğunu 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 savmaaya ye rleştiğine dair farklı rivayetler
vardır. İlk ikamet yerinin türbesinin bubası
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Iunduğu mahal olduğu da söylenir. Bursa'da şöhreti kısa zamanda yayılan Şern
seddin Muhammed giderek şehrin en
çok saygı gören şahsiyetlerinden biri haline gelir: Emir Sultan veya Emir Seyyid
adlarıyla anılmaya , ulema ve meşayih
arasında da itibar görmeye başlar. Zahir ilimleri sahasında kendisini imtihana çekmek isteyen Molla Fenari. Molla
Yegan. Ali-i Rümi gibi alimierin onun manevi gücü karşısında bir süre ağız açamadıkları ve onlarla giriştiği tartışma
dan başarıyla çıktığı şeklindeki rivayetlerden onun bu alimlerle yakın münasebeti olduğu anlaşılmaktadır. Emir Sultan bu yıllarda Molla Fenari'den Sadreddin Konevi'nin Mittah u '1 - gayb 'ını okuyup istinsah etmiş ve bu nüshaya Molla
Fenari bir icazetname yazmıştır (Taşköp 
rizade, s. 55).

Emir Sultan ' ın Yıldırım Bayezid'in kızı
Hundi Hatun ile evlenmesi kaynaklarda
farklı şekillerde anlatılmaktadır. Menakıp kitaplarına göre Hundi Hatun rüyasında gördüğü manevi işaretler üzerine, Rumeli taraflarında seferde bulunan
babasının rızasını almadan Emir Sultan
ile evlenmiş, dönüşte durumu öğrenen
padişah gazaba gelerek kızıyla damadı
nı öldürmek üzere Süleyman Paşa maiyetinde kırk kişilik bir kuwet göndermiş,
ancak Emir Sultan ' ın kerametiyle bunlar birer "kadid" kesilm i ştir. Bursa ' nın
Yıldırım semtindeki Kaditler Mezarlığı'
nın adının bu olaydan kaynaklandığı rivayet edilmektedir. Bunun üzerine Molla Fenari Yıldırım'a, öldürülmesini emrettiği zatın peygamber soyundan bir kişi olduğunu, Anadolu'ya şimdiye kadar
böyle değerli bir zatın ayak basmadığı
nı, onun kayınpederi olmasının kendisi
için büyü k bir şeref vesilesi olduğunu ,
kendisini öldürmek için gönderdiği adamların bir anda kadide dönüştüğünü belirten, kendisine bir daha tecavüz edilirse bütün şehrin helak olacağını bildiren
bir mektup göndermiştir (metni için bk.
Baldırzade , Ravza·i Evliya, vr. 9b _ ı 0'; Mehmed Şemseddin, s. 6) Molla Fenari'yi Emir
Sultan'ın kerametine şahit göstermek
isteyen bu mektubun tarihi bir vesika
olma ihtimali zayıf bulunmakla birlikte
onunla münasebetlerinin iyi olduğunu
göstermesi bakımından önemlidir. öte
yandan Mecdi ve Beliğ , padişahın çok
sevip saydığı Emir Sultan'la kızını kendi
rızasıyla evlendirdiğini söylerler ki doğ
rusu da bu olmalıdır.
Molla Fenari gibi bazı büyüklerin de
yardımıyla Emir Sultan, Yıldırım Baye-

zid'in Timur tarafından gönderilen elçileri öldürtmesine engel oldu. Ankara Savaşı'nın ardından Bursa'nın Timur ordusu tarafından işgali sırasında Molla Fenari ve İbnü ' l-Cezeri ile birlikte Emir Sultan da Kütahya'da bulunan Timur'un huzuruna götürüldü. Bir süre sonra serbest bırakılarak yine Molla Fenari ile birlikte Bursa'ya döndü. ll. Murad ' ın, amcası Mustafa Çelebi 'ye karşı sürdürdüğü mücadelede hükümdarın yanında yer
aldı. Mustafa Çelebi büyük bir kuwetle
Bursa'ya yaklaşırken padişahın Emir Sultan'a başvurup amcasına karşı yürüttüğü mücadelede onun sözlerinden cesaret aldığı , olaydan sonra kendisine daha çok bağlandığı , huzurunda diz çöküp
oturduğu rivayet edilir.
ll. Murad tarafından 1422'de yapılan
istanbul kuşatmasına Emir Sultan da
katıldı. Bu kuşatmanın tarihini yazan Bizans tarihçisi Ioannec Kananoc. Emir Sultan ' ın SOO kadar dervişiyle birlikte büyük bir debdebeyle padişahın ordugahı
na geldiğini. hücum vakti olarak tayin
ettiği 24 Ağustos Pazartesi günü öğle
den bir saat sonra dervişlerinin başın
da at üstünde kılıç ve ka l kanıyla surlara yaklaşıp kılıcını çekerek üç kere salladıktan sonra hücuma geçtiğini, bu işa
ret üzerine Türk ordusunun taarruza
kalktığını anlatır.

Emir Sultan ' ın vefat tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bu konuda 831 ,
832, 833 ve 837 yılları verilmekteyse de
en kuwetli ihtimal 833 ( 1429) tarihidir.
Bursalı Ahmed Paşa 'ya ait olduğu söylenen, "intikal-i Emir Sultan'a 1 Oldu tarih intikal-i Emir" beytindeki "intikal -i
Emir" terkibi 833 ( 1429) yılını vermektedir. Ancak bu beyit Ahmed Paşa'ya ait
ise Emir Sultan'ın vefatından oldukça
sonra yazılmış olacağından 833 yılının
kesin olarak Emir Sultan'ın vefat tarihi-

Emir Sultan
Türbesi •
Bursa

ni gösterdiği söylenemez. Emir Sultan'ın
vefat tarihi hakkında bilgi vermeyen eski kaynaklar onun Bursa ·da çıkan bir
veba salgınında öldüğünü kaydetmekle
yetinirler. Cenaze namazı o sırada Bursa'da bulunan Hacı Bayram-ı Veli tarafından kıldırılan Emir Sultan bugün türbesinin bulunduğu yere defnedildi.
Bütün kaynaklar Yıldırım Bayezid, Çelebi Mehmed ve ll. Murad'ın Emir Sultan'a saygı gösterdiklerini. sefere giderken onun eliyle kılıç kuşanıp duasını aldıklarını belirtir. Padişahla ra kılıç kuşat
ma geleneği, Emir Sultan ' ın Hammer'e
göre Yıldırım Bayezid'e, Ata Bey'e göre
ise ll. Murad'a kı lıç kuşatmasıyla başla
mıştır. Osmanlı padişahları Emir Sultan'ın vefatından sonra da ona hürmet
gösterıneyi sürdürmüşler. Bursa'ya geldiklerinde türbesini mutlaka ziyaret etmişlerdir. ll. Bayezid ile Yavuz Sultan Selim'in Emir Sultan'ın sandu kasının örtüsü
altına girip uzun süre dua ettikleri bilinmektedir. Mena kıbname müellifi Ni'metullah ' ın "eimme-i ma'sümin "den "ismet-i kesbiyye" sahibi olarak tanıttığı
ve muhtemelen imamiyye mezhebine
mensup olan Emir Sultan'ın Sünni Osmanlı muhitinde bu kadar büyük itibar
kazanması üzerinde durulması gereken
bir husustur.
Emir Sultan ' ın mensup olduğu tarikat
konusunda kaynaklarda verilen bilgiler
oldukça çelişkilidir. Bazı kaynaklarda Halvetiyye' nin (Mehmed Şemsed din , s. 4).
bazılarında da Nakşibendiyye'nin Nurbahşiyye (Mecdi, s. 77) koluna mensup
olarak gösterilirse de Nakşibendiyye'nin
Nurbahşiyye ad lı bir kolu bulunmadığın
dan son bilgi yanlıştır. Halvetiyye'nin ise
silsilesi Kübreviyye 'ye ulaşan Nurbahşiy
ye adlı bir şubesi vardır. Ancak bu şube
nin kendisine nisbet edildiği Seyyid Muhammed Nurbahş'ın Emir Sultan'ın vefatından yakl aşı k otuz beş yıl sonra (869/
1465) öldüğü bilindiğine göre (Harirfzade, III. vr. 205b) ona mensup olması da
çok uzak bir ihtimaldir. Atai'nin Zeyl -i
Şekaik 'te kaydettiği silsileyi dikkate alarak Emir Sultan'ın babası Seyyid Ali'den,
onun da Hace İshak-ı Huttalani'den (ö.
826/ 14 23) tarikat aldığını ve tarikatın
Ali el-Hemedani (ö 786 / 1384), Muhammed Mazdekani. Alaüddevle-i Simnani
(ö. 736/ ı 336), Nüreddin İsferayini. Ahmed Zakir-i Curfani. Ali La la şeklinde yürüyerek Necmeddin-i Kübra'ya (ö. 61 8/
ı 22 ı) ulaştığını ve dolayısıyla Emir Sultan ' ın Kübreviyye tarikatına mensup olduğunu söylemek mümkündür. Öte yan-
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dan halifelerinden Hasan Efendi Müzilü'ş-şükılk, Lutfullah Efendi de Cenahu 's- salikin adlı eserlerinde, bizzat kendisinden işitmiş olduklarını söyleyerek
şeyhin tarikat silsilesini babadan oğula
intikal ettirip on iki imam kanalıyla Hz.
Ali'ye ulaştırırlar.
Kaynaklarda uzun boylu, güzel yüzlü,
seyrek sakall ı olarak tanıtılan Emir Sultan'ın on iki terkli taç üstüne yeşil imame sardığı , ömrünü derin bir zühd ve
takva içinde ibadet ve irşadla geçirdiği
rivayet edilir. Şöhreti Bursa'dan sonra
Osmanlı hakimiyeti altındaki topraklarda giderek yayılmış ve hakkında birçok
menkıbe teşekkül etmiştir. Bunların en
meşhuru, Bursa'da Yıldırım Bayezid tarafından Emir Sultan'ın tavsiyesiyle yaptırılan Ulucami ile ilgili alanıdır. Bu menkıbeye göre caminin inşaatı sırasında
Yıldırım Emir Sultan'a bina hakkındaki
görüşünü sormuş, Emir Sultan da caminin dört köşesinde birer meyhaneden
başka bir eksiği kalmadığını söylemiş ,
bu uyarı üzerine padişah içkiye tövbe
etmiştir. Bazı kaynaklarda bu olayın Yıl 
dırım Bayezid ile Somuncu Baba arasın
da geçtiği nakledilir.
Vefatından sonra Emir Sultan'ın yerine halifelerinden Hasan Hoca şeyh olmuş ve on üçüncü halife İbrahim Efendi'ye kadar (ö ı ı 78 / 1764-65) dergahta
Emir Sultan'ın silsilesi devam etmiştir.
İbrahim Efendi 'den sonra Emir Sultan
Dergahı'nın şeyhliği Celveti meşayihin
den Se!ami Ali Efendi 'ye intikal etmiş
tir. Dergah 1225 (1810) yılına kadar Celveti olarak faaliyet göstermiş, bu tarihte Hacı Ahmed Efendi'nin şeyh o lmasıy
la Nakşibendi dergahına dönüşmüştür.
Emir Sultan'ın takip ettiği irşad usulü
bilinmemektedir. Kaynaklarda dergahta "usOl-i Emir" üzere ayin yapıldığı söylenmekteyse de bu ayinin uygulama tarZI hakkında bilgi verilmemiştir.

halifeleri daha şeyhin
sağlığında Bursa, Balıkesir, Edremit ve
Mihaliç'e, Karaman sınırlarına, Aydın ve
Saruhan sancaklarına kadar yayılmışlar
dı . Kendisine mensup şeyh ve dervişler
Rumeli yakasına geçip mürşidlerinin adet
ve menkıbelerini Gelibolu'dan başlayarak
sınır boylarına kadar götürmüşlerdir. Osmanlı ordusunun bazı seferlerine bizzat
katıldığı gibi müridierini de gazaya teş
vik eden Emir Sultan'ın öldükten sonra
da asırlarca Osmanlı ordusundan himınetini esirgemediğine inanılmıştır. HakEmir

Sultan'ın

kında yazılan menakıbnamelerin çoğun

da,
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sağlığında gösterdiği

kerametler ya-

nında vefatından

sonra da özellikle daraskerlere himmeti hakkında
anlatılanlar geniş yer tutmaktadır. Bütün bunlar Emir Sultan'ın Türk halkı üzerindeki tesirini göstermesi bakımından
önemlidir.
da

kalmış

edebiyatında

Emir Sultan hakbirçok manzume bulunmaktadır. Bunlardan, şiirleri Yünus Emre'nin şiirleriyle karıştırılan Yünus adlı
bir şairin manzumeleri Emir Sultan hakkındaki menakıbnamelerde yer almaktadır. Emir Sultan'a dair yazılan şiirlerin
en meşhuru Sursalı Ahmed Paşa'nın,
"Ey alem-i velayete sultan olan Emir 1
Vey mülk-i Rüm'a rahmet-i rahman olan
Emir" mükerrer beytini ihtiva eden terciibendidir.
Emir Sultan'ın sağlığında Bursa'dan
uzak yerlerde oturan dervişler yılda bir
defa kafile halinde yola çıkarak mürşid
lerini görüp duasını almaya gelirlerdi.
Bi.ı ziyaretler ölümünden sonra bir gelenek halini alarak asırlarca devam etmiştir. Bursalılar' ca bir bereket vesilesi
sayılan bu gelenek XX. yüzyılın başların
da terkedilmişse de ramazan ve kurban
bayramlarının ikinci günlerinde Eşrefi
şeyh ve dervişlerinin zikrederek Emir
Sultan türbesine yaptıkları ziyaret ve Eş
refiyye usulüne göre icra ettikleri ayin
şeklindeki geleneği bir süre daha devam
etmişti r. Emir Sultan'la birlikte Anadolu'ya gelen süfllerin bir kısmı Bursa'nın
çeşitli yerlerinde zaviyeler açmışlardır.
Bunlardan Seyyid Nasır Bursa Pınarba
şı' nda, Ali Dede İncirli Hamarnı civarın
da, Seyyid Usül Kuruçeşme mahallesinde, Seyyid Natta da Ebü İshak Kazerünl
zaviyesinde tarikat faaliyeti göstermiş
lerdir.
Yakın zamanlarda yayımlanan bir makalede, Emir Sultan'ın Alaşehir'de faaliyet gösteren halifesi Şeyh Sinan ile
Türk

kında yazılmış

meşhur Osmanlı şairi Şeyhl'nin aynı kişi
olduğu

öne sürülmüştür (Bilgin, s. 123139). Ancak sağlam deliliere dayanmayan bu iddianın doğru olma ihtimali oldukça zayıftır.
Emir Sultan hakkında çeşitli menakıb
nameler kaleme alınmıştır. Bunların ikisi, kendisinden sonra dergahına şeyh
olan Hasan Efendi'nin Müzilü'ş-şükılk'ü
ile (Bursa Eski Yazma ve Basma Eserler
Ktp ., Ulucami, nr. 168) üçüncü şeyh Lutfullah Efendi ' nin Cenahu's-salikin adlı eserleridir. Diğer menakıbnamelerin
önemlileri şunlardır: İbrahim b. Zeynüddin, Vesı1etü '1- metdlib ii cevahiri'lmena~ıb (Emir Sultan'ın on yedi menkı-

besini ihtiva eden Arapça eserin

IKeş{ü'?·

zunan, Il, 1841 J Türkçe tercümesi Millet
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EMIR SULTAN KÜLLİYESİ
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Bursa'da Emir Sultan adına
XV. yüzyılın ilk yarısında
kurulan külliye.

_j

Bursa'nın doğu kesiminde şehre hakim bir mevkide kurulmuş olan külliye
Emir Sultan'ın türbesini de içine almaktadır. Bir tarikat külliyesi niteliğindeki

