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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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FirOzkOhi

Emiri

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