EMİRCİ SULTAN

On yedi yaşında iken neşrettiği divanı
dır. 2. Li- Ma?:ii te, al]l]are '1- müslimı1n
ve li -ma?a te~addeme gayruhum (Kahire 1349/ 1930) el-Menar dergisinin Cavalı bir okuyucusunun Emir Şekib tarafından cevaplandırılmasını istediği bir
soruya verdiği cevap önce el-Menar'da
tefrika edilmiş, ardından kitap haline
getirilmiş, daha sonra da Şeyh Hasan
Temim tarafından yayımlanmıştır (Beyrut, ts.). Eseri Abdülvehhab Öztürk Müslümanların Gerileme Sebepleri adıyla
Türkçe'ye (Ankara, ts ), M. S. Shakkoor da
Our Decline İts Causes adıyla İngiliz
ce'ye (Lahore 1962) tercüme etmiştir. 3.
el -İrtisamatü'l-litaf ii l]atfri'l-}ıac ila
a~desi'l-metat (Kahire 1350 / 1931) . 4.
Taril]u gazavati'l- cArab ii Fransa ve
Suvisre ve İtalya ve Ceza,iri'l-ba}ıri'l
mutavassıt (Kahire 1352 1 1933) 5. Divanü Emi'r Şekib Arslan. Olgunluk dönemine ait şiirlerini ihtiva eden bu eser M.
Reşid Rıza tarafından neşredilmiştir (Kahire 1354 / 1935). 6. el -lfulelü 's-sündüsiyye fi'l-al]bclr ve'l-aşari'l-Endelüsiy
ye (1-111, Kahire 1936-1939) 1930' da İs
panya 'ya yaptığı seyahatten sonra Endülüs İslam medeniyetiyle ilgili olarak yazdığı bir kitaptır. 7. en-Nehdatü'l - cArabiyye fi'l- caşri'l- }ıaiır (Kahire 1356/
1937). Şam' da verdiği bir konferansın
metnini ihtiva etmektedir. 8. el- Vahdetü'l- cArabiyye (Dımaşk 1356/ 1937) Ş~m·
da verdiği bir başka konferansının metnidir. Emir Şekili'in ayrıca şu eserleri de
zikredilebilir: Ma~cilat lugaviyye (Dı
maşk 1928); Şevip ev şada~atü erba cine sene (Kahire ı 936); Ta elikat calQ İbn
ljaldı1n (!-lll, Kahire 1355 / 1936); es-Seyyid Reşi'd Rıza ev il]a,ü erbacine sene (Dımaşk 1937); cUrvetü'l-itti}ıad beyne ehli'l- cihiid (Buenos Aires 1941); Sire ?atiyye (nşr Ahmed Şerebasi, Beyrut
1969).
B) Tercümeleri. 1. Al]irıi Beni Serrac
(İskenderiye 1898). Fransız yazarı Fran-

çois Rene de Chateaubriand'ın , Beni Serrac hanedanının tarihine dair A ventures
du demier Abencerage adlı eserinin tercümesidir. Emir Şekib, notlar ekleyerek
genişlettiği bu esere ayrıca kendisinin
yazdığı ljulaşatü Taril]i'l-Endelüs ila
sukütı Gırnata ve müellifi meçhul Ahbcl~ü 'İ- caşr ii lnlpfja, i devleti Beni Na'Şr
adlı eserlerle Endülüs emirlerinden Ebü'lHasan Ali b. Ebü Nasr b. Ebü'l-Ahmer'in
dört emirnamesini de ilave etmiştir. 2.
J:Iiiiırü'l- calemi'I-İslami (1-IV, Kahire
1343 / 1925 ; Beyrut 1394 / 1973, 4. bs)

Amerikalı

yazar Lothrop Stoddard'ın The
New World of Islam (London I 922) adlı
eserinin Accac Nüveyhiz tarafından yapılan Arapça tercümesiyle Emir Şekili ' in
notlarından meydana gelmektedir. Ancak hem eserin aslı ile bu notlar ayırt
edilemeyecek kadar birbirine karıştığı,
hem de 250 - 300 sayfa hacmindeki eserin aslı bu notların ilavesiyle 1688 sayfaya çıktığı için genellikle kitap Emir Şe
kili Arslan ' ın telifi sayılmaktadır. lfaiı 
rü'l- calemi'I-İslami müslüman dünyasının tarihi, kültürel, siyasi ve iktisadi
durumu hakkında bilgi ve değerlendir
meler yanında birçok şarkiyatçının İsla
miyet' e, İslam tarih ve medeniyetine karşı hücumlarına cevaplar ihtiva etmektedir. Emir Şekib, ilave ettiği notlarda birçok Batılı kaynak yanında Romen devlet adamı T. G. Djuvara ' nın Cent projets
de partage de la Turquie (Paris I 9 I 4)
adlı kitabından da faydalanmış, J:Iaiı
rü '1- <aıemi'l- İslami'nin bir bölümünde (lll, 208- 342) bu eserin özetini vermiş
tir (Yakup Üstün Fransızca'sından da faydalanarak bu özeti Türkiye 'yi Parçalamak
İçin 100 Plan, Haçlt Taassubu· Türkiye
Düşmanlığı adıyla

Türkçe'ye tercüme etAnkara ı 978). Eser, Ali Rıza Seyfi
Bey tarafından Yeni Alem-i İslam adıy
la Türkçe'ye çevri lmiştir (İstanbul I 338)
3. Anatol Frans ii' mebii?ilih (Kahire
1345/ 1926) . J. J. Broussons'un Anatale
France'ın özel hayatını anlatan eserinin
bazı ilavelerle tercümesidir.
miştir,

C) Neşre Hazırladığı Eserler. İbnü'l- Mukaffa' , ed-Dürretü'l-yetime (Beyrut 1893);
el -Mul]tar min resa,ili Ebi İs}ıa~ eş
Sabi (Beabda 1898); Raviü 'ş- şakik (kardeşi Emir Nesib'in şiirlerinin notlar ilavesiyle neşridir ]Dım aşk 1925]) ; Ahmed b.
Muhammed el - Mevsıli, Me}ıasinü'l-me
saci ii menakıbi'l-İmam Ebi CAmr elEvza ci' (Kah i re I 352/ 1933)

henüz yayımlan
eserleri de şunlardır: Büyı1tatü 'l- CArab ii Lübnan, el -Beyan camma şehidtü bi'l- cayan, Taril]u biladi'lCeza,ir, Ma l em yerid ii mütı1ni'l-lu
ga, Ba}ış can '[rablus ve Ber~a, el-lfulletü 's- seniyye ii 'r - ri }ıl eti '1 - Bosniyye,
İl].tilatü'l- cilm ve'd-din (tercüme), Medeniyyetü '1- <Ara b, el- Ceyşü '1- mu cabM min taril]i Uvrubbcl, Taril]u Lübnan.
Ayrıca el-Feth, eş-Şura, el-Menar, elMü,eyyed, el - <İrfan, Mecelletü'z-zehra
ve Mecelletü Mecmaci'l - cilmiyyi'l- <Arabi gibi dergi ve gazetelerde İslamiyet'le
ilgili çok çeşitli yazıları yayımlanmıştır.
Emir
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Şekıo Arslan'ın

EMİRCİ SULTAN

mamış bazı

(ö. 637 / 1240)

Babai isyanına katılan
Yesevi-Babai şeyhi.

L
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Hayatı hakkında

yeterli bilgi yoktur.
belgelerinde Emirci veya Emirce
Sultan, meşhur menkıbesinde Emir-i Çin
Osman diye anılır. Anadolu'da Yeseviliğin tarihi bakımından büyük bir önem
taşıyan bu şahsiyetten ilk olarak bahseden M. Fuad Köprülü, Gelibolulu Mustafa Ali ve Evliya Çelebi 'ye dayanarak
kısaca bilgi vermiş ve Ali'deki menkıbeArşiv
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nin bir özetini yapmıştır (İlk Mutasavvıf
lar, s. 38- 39, dipnot 48). Köprülü, Anadolu'daki öteki Yesevi şeyhlerinin Bektaşi
geleneğine dahil olmasına rağmen Emir-i
Çin Osman'ın bu geleneğin dışında kaldığını söyler. Köprülü, Vila yetname'de
geçen Emircem Sultan ile Ali ve Evliya
Çelebi'de Emir-i Çin Osman diye anılan
şahsın aynı kişi olduğunun farkına varmadığı için bu kanaati ileri sürmüştür.
Halbuki Vilayetname'deki metin, Emircem Sultan ' ın Emir-i Çin Osman ile aynı
kişi olduğunu açık bir biçimde ortaya
koyacak niteliktedir. Hacı Bektaş-ı Veli
ile aynı çevreye mensup olan Emirci Sultan'ın önemli bir şahsiyet olduğu bu eserdeki menkıbeden anlaşılmaktadır (Mana·
kıb·ı Hacı Be kttiş-ı Velf, s. 77- 78).
Evliya Çelebi ve Ali, şifahi geleneğe uyarak Emir-i Çin Osman adıyla andıkiarı
Emirci Sultan'ı doğru olarak Ahmed Yesevi geleneğ ine bağlarlar. Evliya Çelebi'deki bilginin çok kısa olmasına karşılık
(Seyahatname, lll. 237) Ali, Bozok sancağındaki görevi sırasında ziyaret ettiği zaviyesinde şeyh hakkında dinlediği uzun
bir menkıbeyi nakleder (Künhü'l-ahbar,
V, 58-61 ). Bu menkıbe Emirci Sultan'ı bir
yandan Veysel Karani soyuna bağladığı
gibi, öte yandan Ahmed Yesevi tarafın
dan Çin'de ortaya çıkan bir ejderhayı öldürmekle görevlendirildiğini kaydetmek
suretiyle ona Emir-i Çin lakabının veriliş
sebebini de izah eder. Emirci Sultan ' ın
ne Veysel Karani soyu ile ne de doğru
dan doğruya Ahmed Yesevi ile bir alakası bulunmadığı muhakkak olmakla beraber bu menkıbe onu hem üveysilik geleneğine bağlamakta , hem de bir Yesevi şeyhi olduğuna işaret etmektedir.
Emirci Sultan hakkında bütün bilgiler
zamana kadar adı geçen iki kaynaktaki bu rivayetlerden ibaret iken 1972
yılında, halen zaviyesinin ve türbesinin
bulunduğu Yozgat yakınlarındaki Osman
Paşa Tekkesi köyünde zaviyeye ait zengin bir arşivin bulunduğunun aniaşılma 
sıyla kendisinin ve zaviyesinin tarihi kimliği önemli ölçüde aydınlığa çıkarılmıştır.
örneğine pek az rastlanan bu zaviye arşi
vi, Yıldırım Bayezid devrinden (1389- 1403)
Cumhuriyet'e kadar muhtelif nitelikte
2SO'den fazla belgeyi ihtiva etmektedir
(bu belgelere dayanan bir monografi için
bk. Ocak, s. 129-208). Söz konusu belgelerin baz ı larına ve asıl önemlisi, Zilhicce
637 (Temmuz 1240) tarihli, süslü Selçuklu sülüsüyle yazılmış halen mevcut orijinal mezar kitabesine göre şeyhin asıl
adı Şerefüddin İsmail b. Muhammed olup

yakın
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Emirci Sultan onun lakabıdır. Bu belgelerden ve menkıbelerinden anlaşıldığına
göre Emirci Sultan ı. izzeddin Keykavus,
ı. Alaeddin Keykubad ve ll. Gıyaseddin
Keyhusrev devirlerinde, o zamanki adıy
la Danişmendiye vilayeti içinde bulunan
şimdiki Yozgat bölgesinde yaşamış Yesevr tarikatına mensup bir Türkmen şey
hidir. Osman adı ise gerçekte kendisiyle değil , belgeler arasında bulunan 794
( 1392) tarihli icazetnameye göre amcasının oğlu Osman Paşa ile ilgilidir. Osman
Paşa bir süre zaviyenin mütevelliliğini yürütmüş ve bu sebeple zaviye halk arasın 
da Osman Paşa Tekkesi olarak onun
adıyla anılmaya başlanmıştır. Osman adı
zaman içinde Emirci lakabıyla birleşmiş
ve menkıbe teşekkül ederken Emfr-i Çin
Osman şekline dönüşmüş olmalıdır.
ci

794 (1392) tarihli icazetnameden EmirSultan ' ın büyük bir sufi ailesinden gel-

diği anlaşılmaktadı r. Babasının, amcası
Hızır Paşa ' nın , dedesi Şeyh Kumari'nin
ve kardeşleri Hızır Dede ve İlyas Emirci'nin isimleri önünde Emir unvanı bulunduğuna bakılarak onun bir seyyid ailesine mensup olduğu söylenebilir. Lakabındaki Emirci (Emirce) kelimesinin de
seyyidliğiyle ilgisi olmalıdır. Nitekim bazı belgeler, Emirci Sultan Zaviyesi şeyh
lerinin Osmanlı Devleti zamanından Cumhuriyet'e kadar Bozok bölgesindeki bütün seyyidlerin kaimmakamlığı görevini
yürüttüklerini göstermektedir.

Gelibolulu Mustafa Ali, Emirci Sultan'ın
600 ( 1203-1204) yılında bölgeye geldiğini , sonradan kendi adıyla anılacak olan,
o zamanlar gayri müslimlerle meskun
köye yerleşerek zaviyesini kurduğunu
söyler (XVI yüzyıla ait belgelerde "Emirci
Sultan karyesi" olarak anılan bu köy Hüseyinabad !günümüzde Çorum 'un kazas ı
olan Alacal nahiyesine bağlı iken XIX. yüzyıldan itibaren bazı belgelerde bugün de
kullanılm akta olan "Osman Paş a Tekkesi
köyü" şe kline d ö nü şmü ştür. Günümüzde
Osman Paşa Tekkesi nahiyesi a dıyla Yozgat iline b ağlıdır) Menkıbeye göre Emir-i
Çin Osman (Emirci Sultan) bu köyü şeyhi
Ahmed Yesevi'nin talimatı üzerine seçmiş ve gösterdiği kerametlerle köy halkını müslüman ederek kendine mürid
yapmıştır. Zaviye arşivinde bulunan vakfıyeler, şeyhin kurduğu zaviyeye otuz üç
parça köyün vakfedildiğini göstermektedir ki bu vakıflar Cumhuriyet'e kadar
sürmüştür. Yine arşivde bulunan muhtelif tahrir örnekleri, bu köylerden çoğu
nun XIII. yüzyıldaki Moğol istilasının bakiyesi bazı Moğol oymakları tarafından

kışlak olarak kullanılırken XIV. yüzyılda
köye dönüştüğünü, bir kısmının da ancak XVI. yüzyıldan sonra bazı Türkmen
oymakları tarafından iskan edildiğini göstermektedir.
Anadolu'da Yeseviliğin tarihi bakımın
dan taşıdığı önemin yanı sıra Babailer
isyanı olayında da ayrı bir yeri bulunan
Emirci Sultan, isyanın lideri olan Baba
İlyas'ın tarunu Aşık Paşa ' nın oğlu Elvan
Çelebi ' nin kaleme aldığı Menakıbü '1kudsi yye adlı menkıbevi aile tarihinde
(s. ı 53) Emirci yahut Emirce Sultan, Vilayetname 'de geçtiği şekliyle Emircem
Sultan olarak anılmış ve Vefai şeyhi Baba İlyas' ın ileri gelen halifeleri arasında
gösterilmiştir. Böylece gerek XIV. yüzyıl ortalarında yazılmış bu önemli eserin, gerekse Vilayetname'nin ve Ali'deki menkıbelerin bir arada değerlendiril
mesi sonucunda Emirci Sultan'ın, Babai
isyanında yer alan birbirine çok yakın
iki tarikat çevresi, yani Yesevilik ve Vefailik ile ilişkisi ortaya konulmaktadır.
Emirci Sultan'ın mezar kitabesindeki Zilhicce 637 (Temmuz 1240) tarihi Babai isyanının tarihine uymaktadır. öte yandan
Elvan Çelebi, Babailer'in Emirci Sultan
Zaviyesi'nin bulunduğu Ziyaret (Ziyaretpazarı) mevkiinde Selçuklu kuvvetleriyle yaptıkları bir muharebeden bahsetmektedir. Bütün bunlar Emirci Sultan'ın
bu muharebede öldürülmüş olabileceği
ihtimalini akla getirmektedir. Nitekim
794 ( 1392) tarihli vakfiyede Emirci Sultan'ın amcası Hızır Paşa'dan "eş-şehid"

diye bahsedilmesi de bunu teyit etmektedir.
Anadolu'nun Türkleşmesi ve islamiaş
masında katkısı bulunan en eski şeyh sülalelerinden birine ait zaviyelerden olan
Emirci Sultan Zaviyesi, bölgenin iskanında önemli bir rol oynamasına rağ
men ana yollar üstünde bulunmadığı için
pek fazla gelişme imkanına sahip olamamıştır. XIX. yüzyılda Kayseri istikametine giden bazı Avrupalı seyyahlar bu zaviyede konaklamışlardır.
Emirci Sultan Zaviyesi, Bektaşiliğin
teşekkülüyle birlikte bu tarikatın Orta
Anadolu'daki belli başlı merkezlerinden
biri haline gelmiş ve bu kimliğini 1826'da Bektaşiliğin ilgasına kadar korumuş
tur. Bu tarihten sonra Nakşibendiliğin
hakimiyetine geçen zaviye 1925 yılına ka.dar varlığını devam ettirmiş , daha sonra da yıkılmıştır. Emirci Sultan'ın türbesi bölge halkı için önemli bir ziyaretgah
olarak günümüze kadar varlığını sürdürmüştür.

el- EM]RÜ' 1- KEB]R el- HEMEDAN1
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EMİRİ FİRÜZKÜHİ

ı

( J"~j~ ..s.,r.f )
(1910- 1985)
Şiirlerinde

L

ve
kullanan FirQzkQhi, çağdaş İran şiirinde Hint üsiQbunu yenileyen bir şair olarak tanınır.
Ancak Emiri bu üsiQbu sadece gazellerinde kullanmış, kasidelerini ise Horasan üsiQbu ile yazmıştır. Şiirlerinin üçte
ikisini oluşturan gazellerinde Sa'di, Hafız ve Vahşi-i Bafkl gibi klasik İran şair
lerinin gazellerindeki coşku ile Saib'in şi
irlerindeki zarafet ve derinliğin bağdaş
tınldığı görülür. Şairin Arapça şiirleri de
şiirlerinde

İdrisiyye tarikatının
Muhammed Osman ei -Mirgani'ye
(ö. 1268/1852)
nisbet edilen bir kolu
(bk. MİRGANİ).

ı

1935'te klasik ilimleri tahsil etmeye baş
alimlerden Şeyh Abdülmelik-i Kocarı ve Seyyid Hüseyn-i Kaşa
ni'den uzun yıllar ders aldı. Seyyid Kazım-ı Assar, Mirza Halil-i Kemrei gibi
alimlerden de faydalandı. Özellikle Arap
ve Fars dili ve edebiyatları hakkında geniş bilgi sahibi oldu. Bir süre noterlik
yaptıktan sonra kendini tamamıyla telife ve araştırmaya verdi. Emiri Tahran'da vefat etti.
ladı. Tanınmış

klasik tarzı benimseyen
İranlı şair.
_j

İran' ın Mazenderan bölgesindeki FirQzkQh şehrinde doğdu. Asıl adı Seyyid
Kerim olup çeşitli idari ve askeri görevlerde bulunan köklü bir ailenin çocuğu
dur. Bir süre FirQzang'da hakimlik yapan
babası Mustafa Kulı Muntazamüddevle,
Kaçarlar'dan Muzafferüddin Şah döneminde (1896- ı 907) Avrupa 'ya giden ilk
İran aydınlarındandır.

Emiri küçük yaşta ailesiyle birlikte Tahran'a gitti. Yedi yaşında iken babası ölünce annesinin gözetiminde Fransız ve
Amerikan kolejlerinde öğrenim gördü.
Tapu dairesinde memur olarak çalıştı
ğı yıllarda eski İran mOsikisini öğrendi.

mahlasını

vardır.

Emiri'nin Efatname der Lüzum-ı Hicab (Tahran 1313 hş/ 1934 ı adlı ilk şiir
kitabından sonra üç ciltten oluşan divanının iki cildi yayımlanmıştır. Emiri, ayrıca Saib'in divanı ile (Tahran 1333 hş. /
1954ı Şehdi-i Rengerundfnin Şeb Aheng
adlı şiir kitabını (Tahran, ts ı bir önsözle
birlikte yayıma hazırlamıştır.
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ran 1333 h ş . , s. 9-26; Y. Kuseyrf, Bezm-i Sütıan, Tahran 1342 hş ., s . 20-21; Hanbaba, Mü·
elli{fn-i Kütüb·i Çapf·yi Farsf ue 'Arabf, Tahran
1343 hş . , V, 61-62; a.mlf.. Fihrist, lll, 3540; DMT,
ll , 525.
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el- EMİRÜ '1- KEBİR
( ~l.,r.'il)
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Emi ri
FirOzkOhi

Emiri

Bazı İslam devletlerinde
nüfuzlu emirlere,
Memlükler'de ise en kıdemli emirlerle
atabegü'l-asakire verilen unvan.

_j

Bu unvana önce Irak Selçuklu Devleti' nde rastlanmaktadır. Sultan Mesud
tarafından 532 ( 1138) yılında İmadüd
din Zengi'ye verilen unvanlar arasında
el-emirü'l-kebir de vardı. Anadolu Selçuklu Devleti'nde Taceddin Mu'tez bu
unvanla anılırdı. Ayrıca uçlardaki emirIerle Ger_miyanlılar, Osmanlılar, Karamanoğulları ve diğer tabi beylik.lerin beylerine ve bazı güçlü emirlere de el-emirü'l-

kebir denirdi. Eyyübiler' de Atabeg Farisüddin Oktay bu unvanı taşırdı.
Memlükler'de el-emirü'l-kebir unvanı
fazla yaygın olmamakla beraber devletin kuruluşundan beri mevcuttu. ei-Melikü'I-MansQr Kalavun'un (1279 - 1290ı emri üzerine emirü'I-kebirlerin 300 dirhem
ağırlığında gümüş bir kemer (hıyasa) taşımaları adet olmuştu . Sultan Ferec'den
(1399-1412) sonra bu adet kaldırıldı. Rütbe itibariyle önce naib-i saltanat (naib-i
katil), ardından da el-emirü'l-kebir geliyordu. Bunlar naib-i saltanat tayin edilmeleri halinde de bu unvanı kullanırlardı.
ei-Emirü'l-keblr unvanı verilen ilk atabegü'l-asakir ŞeyhQn el-Ömer! oldu (752 /
1352) Bu tarihten itibaren sultana en
yakın emirlere bu unvan verildi; bunlar
sultanın sağ tarafında oturmaya başla
dılar. XIV. yüzyılda devlet yönetimine tamamen hakim olan emirü'l-kebirler 3500
memlük besliyorlardı. Şeyhün'dan sonra bu unvanın verildiği her atabegü' 1asakire hil'at giydirilmeye başlandı. Daha önce böyle bir adet olmadığı gibi kı
demli her emire bu unvan verilebilirdi.
Burci Memlükleri'nde her naiblikte "mukaddemü elf" rütbesiyle bir emirü'l- kebir atabegü' ı- asakir beylerbeyi bulunurdu. Sultan Ferec zamanından itibaren
sayıları çoğalan bu emirlerin kapıların
da nevbet çalınırdı. Sultanın yolculuğu
sırasında ve katıldığı merasimlerde başının üzerinde saltanat şemsiyesini (çetr,
mizalle, el -kubbe, et-tayrı el-emlrü'l-kebir, Dımaşk naibi, Halep naibi ve sultanın oğlu taşıyabilirdi.
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el-EMİRÜ'l - KEBİR el-HEMEDANİ ı
(bk. HEMEDANİ, el -Emirü'1-Kebir).
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