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EMİNÖNÜ 

İstanbul yarımadasının doğu ucunda, 
eski tarihi şehrin sur içi bölümünün 

büyük kısmını içine alan ilçe, 
Galata Köprüsü'nün güneybatısındaki 
meydan ve çevresini kapsayan semt 

(bk. İSTANBUL). 

EMİNÜDDİN KÜLLİYESİ 

Mardin'de 
Artuklu devrine ait külliye. 

_j 

_j 

Mardin'in Maristan (Mesken) mahalle
sinde cami, medrese, çeşme ve hamam
dan oluşan külliye halk arasında Maris
tan adıyla da anılır. Anadolu'da külliye 
şeklinde inşa edilen ilk yapı toplulukları 
arasında yer alır: aynı zamanda en er
ken tıp medresesi ve şifahane örnekle
rindendiL Mardin Artuklu Sultanı Nec
meddin İlgazi'nin (1 104-1122) kardeşi 
Emfnüddin'in başlattıgı inşaat sultan ta
rafından tamamlatılmıştır. 

Külliye eğimli bir arazi üzerine kurul
muştur: geniş avluya, kuzeydeki med-

Eminüdd in Kül liyesi' nin planı (Altun , Anadolu'da Arluklu Oeu

r i Türk Mimaris i 'nin Gelişmesi, p lan 1 ) 

resenin yanında bulunan basarnakit bir 
cümle kapısından girilir. Maristan Çeş
mesi denilen çeşme, avlunun doğusun
da yer alan iki kemerli bir kısmın için
dedir. Medrese üç açıkitkit bir girişten 
sonra batıda tek, doğuda iki bölümlü 
olmak üzere dikdörtgen ve çapraz to
nozlarla örtülü iki ayrı mekandan mey
dana gelir. Avlunun güneyindeki beşik 
tonozlu cami, üç çapraz tonazun örttü
ğü son cemaat yeriyle birlikte XIV- XV. 
yüzyıllarda yenilenmiş olduğu intibaını 

vermektedir. Caminin doğu tarafında bu
lunan namazgah mahiyetindeki mihraplı 
ve taş döşeli yüksek platform da tama
men yeni korkuluklara sahiptir. 

Külliyenin ana yapısı olduğu anlaşılan 
hamamlı bölüm büyük ölçüde haraptır. 
Yıkılmasından önce tesbit edilen plan 
krokisinden, dört kollu bir sıcaklığının 
olduğu ve buraya çeşmenin arkasındaki 
yatay bir bağlantı ile geçildiği anlaşıl

maktadır. Bugün de ayakta duran bü
yük ve tek kubbeli soyunmalık (camekan) 
kısmı niş ve sekilerle donatılmıştır. Çap
raz konumdaki iki büyük bölüm arasın
da yer alan kare mekanla dar koridor
ların mahiyetleri anlaşılmamaktadır. An
cak tabii sıcak su kaynağına sahip bu
lunan hamam ile bağlı bölümlerinin su 
tedavisi için kullanıldığını ve külliyenin 
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EMiR 

medresede nazari, hamam bölümlerin
de tatbiki bilgiler verilen bir tıp medre
sesi-şifahane olarak tasarlandığını dü
şünmek mümkündür. 
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~ ARA ALTUN 

EMİR 
( __,./~/\ ) 

Bir işin yapılmasının istendiğini 

ifade eden söz anlamında 
fıkıh usulü terimi. _j 

Emir (emr) kelimesinin sözlükteki iki 
farklı anlamından biri "hal, durum, iş, 

olay, konum"dur. Bu anlama gelen em
rin (çoğulu umür ) geniş bir kullanım ala
nı mevcut olup Kur'an- ı Kerim'de yer 
aldığı 1SO'den fazla ayette de (bk M. F. 
Abdü lbakl, el-Muccem, "emr" md) genel
likle bu manayı ifade etmektedir. İkinci 
anlamı ise nehyin zıddı olarak "bir işin 
yapılmasını istemek"tir (çoğulu evamir) 
Kelime bu anlamda da Kur'an'da geç
mektedir (ei-A'raf 71 77. 150. ez-Zariyat 
51 / 44; et-Talak 65 / 8) 

Emir sarf, nahiv ve belagat açıların
dan dil ve edebiyatı. lafız-ma na müna
sebeti sebebiyle mantığı ve kelam ilmi
ni ilgilendirmekle birlikte fıkıh usulünün 
de önemli terim ve konularından birini 
teşkil eder. Fıkıh usulünde, Kur'an ve 
Sünnet'teki emir kiplerinin ve bu anla
ma gelebilecek diğer ifade şekillerinin 

manaya delaleti ve bunlardan hüküm çı
karılması hususu ayrı bir önem taşır. 

Bundan dolayı emir kipinin tanımı , çe
şitleri, bağlayıcılık derecesi, manaya de
laleti gibi konular üzerinde ayrıntılı ola
rak durulur. Fıkıh usulü alanında yazı
lan klasik eserlerde emir konusu genel-
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EMiR 

likle "dille ilgili usul kuralları " veya "laf
zın şer'i hüküm bildirmesi " ana başlığı 

altında "has" bahsinin alt bölümü ola
rak ele alınır. 

Çoğunluğunu Mu'tezile alimlerinin oluş
turduğu bir grup usulcü emri, "bir kim
senin daha aşağı konumdaki birine 'yap' 
demesi veya bunun yerine geçecek bir 
söz söylemesi", ilk dönem Şafii (mütekel
lim) usulcülerinin bir kısmı ise "emredi
len kimsenin emredilen hususu yapma
sını gerektirici söz" (CüveynT. ı , 203; Gaz
zalT, el·Müstaşfa 1, 411) şeklinde tanımla
mışlarsa da emir fıkıh usulünde genel
de "bir işin yapılmasının otoriter bir tarz
da istenmesi için vazolunmuş söz" ola
rak tarif edilir. İşin yapılmasını isteyene 
amir, işi yapması istenen kimseye me'
mür, yapılması istenen işe de me'mü
run -bih d enilir. Emrin tanımında dilci
ler sigayı , usulcüler ise bu siganın gerek
tirici ve bağlayıcı bir üslüpta kullanılma
sını ölçü alırlar. Bu tanımda "emir kipi
nin kesinlik (cezm) ifade etmesi" ile "em
redenin kendini üstün sayması (isti'la)" 
hususlarının gerekliliği usulcüler arasın
da tartışmalıdır. Hanefi usulcüleri tara
fından, bir işin yapılmasını talep etme
nin hakikaten emir olabilmesi için "ke
sinlik ve zorlama" (cezm ve ilzam) üslü
bunda söylenmesi şart koşulurken Ba
kıllanf de dahil Şafii alimlerinin çoğun
luğu bu şartı aramaz. "İsti'la " şartı ise 
Matürfdf alimlerinin çoğunluğu ile bazı 
Eş 'arf usulcüleri ve Mu'tezile'den Ebü'I
Hüseyin el-Basri tarafından aranmıştır. 

Mu'tezile alimleri emredenin gerçekten 
üstün olmasını şart koşarken Eş'arf ve 
Şafii usulcülerinin çoğunluğu her iki şar
tı da aramamaktadır. Emir sigasında 

söylenen söze emir denmesinin kelime
nin gerçek anlamda ku llanımı olduğun

da usulcüler görüş birliği içinde iseler 
de fiile emir denmesinin hakikat mı me
caz mı olduğu tartışmalıdır. Bu husus, 
Hz. Peygamber' in fiilierinin tek başına 
emir sayılıp sayılmayacağı tartışmasının 
yol açtığı bir konu görünümündedir. 

Bir işin yapılmasını talep etmek (em
retmek) için ya hakiki (sarih) veya meca
zi (gayr-i sarTh) emir kipleri kullanılır. Ha
kiki emir kipleri. "Namaz kılın , zekat ve
rin" (ei-Bakara 2/ 43), "Emrolunduğun gi
bi dosdoğru ol" (eş-Şüra 42 / ı 5) mealin
deki ayetlerde görüldüğü gibi muhata
ba yönelik (emr-i hazır) olabileceği gibi, 
"Sizden her kim ramazan ayına ulaşırsa 
o ay oruç tutsun" (el-Bakara 2/ 185) aye
tinde yer aldığı üzere üçüncü şahsa yö
nelik de (emr-i gaib) olabilir. Mecazi emir 
sigaları ise haber kiplerinin yardımıyla 

120 

elde edilir. Mesela, "Boşanmış kadınlar 
kendi kendilerine üç ay hali beklerler" 
(ei-Bakara 2/ 228) mealindeki ayette "bek
lerler" ifadesi "beklesinler" anlamında: 
Hz. Peygamber'in. "Hakim öfkeli iken hü
küm vermez" (Buhari. "A~fun", 13; Müs
lim, "Ak:i:ıye" , 16) hadisinde geçen "hü
küm vermez" ifadesi de "hüküm verme
sin" anlamında kullanılmıştır. 

Usul alimleri, dış karineler taşımayan 
(mutlak) bir emir sigasının kural olarak 
ne yönde anlaşılması gerektiği, başka 

bir ifadeyle emir kipinin hakiki anlamı

nın ne olduğu hususunda da farklı gö
rüşler ileri sürmüşlerdir. Alimierin ço
ğunluğuna göre mutlak emir sigası ilk 
planda vücübu, yani o işin yapılmasının 
kesin ve bağlayıcı tarzda talep edildiği
ni ifade eder. Emir, vücüb dışında kalan 
bir manaya ancak bunu destekleyecek 
bir karine bulunduğunda hamledilebilir. 
Mu'tezile usulcülerinin çoğunluğuna ve 
bazı fakihlere göre ise bir işin yapılma

sının terkedilmesinden daha üstün ol
masının alt sınırı "nedb" olduğundan 
mutlak emir hakikatte nedb, yani o işin 
yapılmasının terkedilmesinden evla ol
duğunu bildirir. Yeterli ölçüde karine var
sa bu üstünlük vücüba dönüşür. İmam 
Şafii 'den nakledilen iki görüşten biri de 
bu yöndedir. Şafii'den nakledilen ikinci 
görüşle bazı usulcülere göre ise emir vü
cüb ile nedb arasında müşterek bir la
fızdır. Dolayısıyla her iki manaya da ay
nı ölçüde delalet eder. Ebü Mansür ei
Matürfdf ve bir grup Semerkantlı alime 
göre emir sigası vücüb, nedb ve ibaha 
arasındaki müşterek noktayı ifade et
mekte olup o da fıilin talep edildiği ve
ya yapılmasına izin verildiği anlamına 

gelir. Şfa ' nın görüşü de buna yakındır. 

Bir grup alim ise bu konuda duraklama
yı tercih etmiş, hangi anlamı ifade et
tiğini öğrenmek için beklemek ve araş
tırmak gerektiğini söylemiştir. Öte yan
dan söz konusu delaletin hem dil hem 
de şer' (dini hukuk) yönünden mi, yoksa 
sadece şer' yönünden mi olduğu da ay
rı bir tartışma konusudur. Klasik dönem 
usul alimlerinin çoğunluğu tarafından 

savunulan. emrin kural olarak vücüb ifa
de ettiği görüşü son dönem usul bilgin
lerince de benimsenmekte ve tercihe şa
yan görülmektedir. Çünkü delilleri ince
leyen kimse dil açısından emrin, emre
dilen fiilin yerine getirilmesinin kesin ve 
bağlayıcı tarzda talep edildiğini göster
mek üzere konmuş oldugunu görür. Eğer 
talepte bulunanın emrin yöneltildiği kişi 

üzerinde otoritesi varsa ve o kişi emre
dileni yerine getirmişse emredenin hoş-

nutluğunu ve mük!:ifatı , yerine getirme
mişse kınarnayı ve cezayı hak eder. Usul 
alimlerinin terminolojisinde vücübun ifa
de ettiği anlam da budur. Dış karlnele
rin bulunması durumunda bu karlnele
rin delaletine göre emir "ibaha, nedb, 
tehdid, ta 'ciz, irşad, te'dib, dua, teşvik" 
gibi yirmiden çok manaya gelmektedir. 
Bundan dolayı emir sözün söyleniş tar
zı , amacı, tarafların konumu, emredilen 
hususun mahiyeti gibi dış unsur ve ka
rfnelerin yardımıyla bazan ibahaya, ba
zan nedbe, bazan da irşada veya te'di
be delalet etmek gibi farklılıklar göste
rebilir. Karinenin bulunup bulunmadığı 
veya karlnelerin yorumlanması husu
sunda usul alimleri çok defa farklı gö
rüşlere sahip olduklarından naslarda yer 
alan emirlerin vücüba veya diğer anlam
lara delaleti konusunda farklı ictihadlar 
ortaya çıkmıştır. Mesela bazı İslam hu
kukçuları emri kural olarak vücüba ham
ledip aynı kuwette başka bir delil bu
lunmadığı sürece vücübda ısrar eder
ken bir başka grup ikinci derece delil 
ve karinelerden hareketle naslardaki em
ri tavsiye ve teşvik manasında anlaya
bilmektedir. İslam hukuk doktrininde bu 
farklı metodolajik yaklaşımın yol açtığı 

birçok görüş ayrılığı vardır. 

Emir sigasının. emre konu teşkil eden 
fiilin yasak ve haram kılınmasından son
ra gelmesi durumunda ifade edeceği 
hüküm ve mana hususunda da farklı gö
rüşler belirtilmiştir. Başta imam Şafii 
olmak üzere kelam metodunu benimse
yen usulcülerin bir kısmı böyle bir emir 
sigasının ibaha ifade edeceğini savunur
ken Hanefi ve Mu'tezile mezhebine men
sup alimlerle aralarında Fahreddin er
Razfnin de bulunduğu bazı Şafii alimle
ri söz konusu emir sigasının vücüb ifa
de edeceğini söylemektedirler. İbnü'I
Hümam ve Zekeriyya ei-Ensarf'nin ter
cihine göre ise böyle bir emir sigası ya
sak ve haramlık hükmünü ortadan kal
dırir ve emredilen şeyin yasaktan önce
ki hükmünün geri gelmesini sağlar. Son 
dönem alimlerince de benimsenen bu 
görüşe göre müşriklerle savaşmak va
cip iken haram aylarda savaş yasaklan
mış, bu ayların bitmesinden sonra gelen 
savaşina emriyle de başlangıçtaki vücüb 
hükmüne geri dönülmüştür. Bunun an
lamı, yasaktan sonraki hükmün yasak
tan önceki hükmün aynı olmasıdır. Ölü
mü hatıriayıp öğüt almak için kabirie
ri ziyaret mendup iken daha sonra Hz. 
Peygamber tarafından yasaklanmış, bir 
müddet sonra da bu yasak kaldırılarak, 
"Kabirleri ziyaret edin" (Tirmizi , "Cena\z", 



60) hadisiyle yeniden izin verilmiştir. Usul 
alimleri bu son örnekteki emrin nedb 
anlamında olduğunda görüş birliği için
dedir ve bu hüküm yasaklamadan ön
ceki hükmün aynıdır. Avianma mubah 
iken ihramilların avlanması yasaklanmış, 
fakat. "İhramdan çıkınca avlanın" (el-Ma
ide 5/ 2) mealindeki ayetin emrinin mu
bah kılma anlamında olduğu hususun
da ittifak edilmiştir. 

Emir konusunda ihtilaf edilen husus
lardan biri de emredilen hususun der
hal mi (fevr) yoksa daha sonra mı (tera
hi) yerine getirilebileceği meselesidir. Bu 
konu literatürde "emrin fevr veya tera
hiye delaleti" diye anılır. Hanefi hukuk
çularına, Şafii, ayrıca Fahreddin er-Ra
zı. Seyfeddin ei-Amidi gibi usulcülere 
göre emir bu anlamda açık bir delalet 
taşımaz. Emrin ne zaman yerine getiri
leceği hususu siganın dışında kalan ka
yıt ve karinelerden anlaşılır. Buna göre 
emrin derhal yerine getirilmesi caiz ol
duğu gibi meşrü ölçüler içinde tehir edil
mesi de mümkündür. Maliki ve Hanbe
li mezhepleriyle Hanefiler'den Kerhf'ye 
göre emir, me'mürunbihin derhal yeri
ne getirilmesinin gerekliliğine delalet 
eder. Ebü Ya'küb es-Sekkaki ve Bakıl

Iani de bu görüştedir. Hanefi usulcüle
rine göre mutlak emir kural olarak bir 
işin tekrarını gerektirmez; ancak o işin 
tekrarına da ihtimali vardır. Diğer bir 
ifadeyle emredilen hususun en azından 
bir defa yapılması emrin yerine getiril
mesinin gereğidir. Ancak bu bir kere lfa
sının yeterli olacağı anlamına gelmez. 
Emrin ikinci ve diğer ifalara delalet et
mesi öz yapısından ve sigasından değil 
harici karinelerden anlaşılır. Fahreddin 
er-Razi, Beyzavi, Cemaleddin İbnü'I - Ha
cib ve Seyfeddin el-Amidi bu görüşü ter
cih etmişler, İbnü ' s-Sübkf de bu görü
şün Şafiiler'in çoğunluğuna ait olduğu
nu ifade etmiştir. Ebü İshak ei-İsferayi
ni ve Ebu İshak eş-Şirazf'nin de arala
rında bulunduğu bir grup usulcü emrin 
mümkün olduğu ölçüde tekran gerekti
receği görüşündedirler. Ancak burada 
tekrarla emrin genel oluşu veya belli ka
yıt ve şartlarda hayat boyu mükellefıyet 
ifade etmesi kastedilmiş olabilir. Şafii 
usulcülerinin çoğunluğuna ve bir kısım 
Mu'tezilf ve Hanefi alime göre emir bir 
kereye delalet eder ve tekrara da ihti
mali yoktur. İmamü'I-Harameyn ise em
rin tekrar veya bir kereye mahsus olma 
gibi sıfatiardan mücerret olarak ete alın
ması gerektiğini söyler. Ancak emredi
len şey, sebep veya illet kabul edilebile
cek bir şarta bağlanmış veya bir sıfatla 

kayıtlanmışsa bu durumda söz konusu 
emir şartın veya sıfatın tekerrür etme
siyle tekrar edilir. "Eğer cünüp iseniz te
mizlenin" (ei-Maide 5/ 6) ayetindeki yı
kanma emri cünüplük şartına bağlı ol
duğundan şart tekerrür ettikçe emir de 
tekerrür eder. Bir konuda hem emir hem 
de nehiy varit olduğu takdirde nehyin 
emre tercih edilmesi gerekir. Çünkü neh
yin tabii sonucu olan zararı bertaraf et
mek menfaat elde etmekten önemlidir 
(Mecelle, md. 30, 49). Bu sebeple rnekruh 
olan vakitlerde namaz kılınayı nehye
den hadis (Müsned, IV, 348; V, 15, 20,216, 
260), mescide girenin oturmadan önce 
iki rek'at namaz kılmasını tavsiye eden 
hadise (BuharT, "Teheccüd", 25 ; Müslim, 
"Şalatü'l-müs&firin", 69) tercih edilmiş, 
bunun için de mesela güneş batarken 
mescide giren kimsenin bu tür nafile 
namazı kılmamasının daha doğru ola
cağı ifade edilmiştir. 
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M SALİM ÜÖÜT 

EMIR 

Kumandan, vali 

L 
ve bey anlamına gelen terim. 

_j 

Esas itibariyle İslami bir terim olan 
emir kelimesi hadislerde çok yerde geç
mesine rağmen (bk. Wensinck. el·Mu'cem, 

"emr" md.) Kur 'an-ı Kerim'de sadece 
"ülü'l -emr" ifadesi bulunmaktadır (en
Nisa 4/ 59, 83) 

İlk döneriıe ait kaynaklarda amil keli
mesi emir ile eş anlamlı olarak sıkça ge
çer. Hz. Peygamber'in vefatı üzerine en
sar ve muhacirlerin halife seçmek için 
Sakifetü Beni Saide'de yaptıkları toplan
tıyla ilgili rivayetlerde müslüman cema
atin başkanı için emir tabiri kullanılmış
tır (İbn Sa 'd, ll, 3, 1 26, 129; Ta beri, 1. 1840-
184 1 ı Hulefa-yi Raşidln döneminde ordu 
kumandanianna ve ordunun bir kısmı
na kumandanlık edenlere emir (emirü'l 
ceyş, emirü 'l-cünd) denildiği gibi başlan

gıçta fetihleri gerçekleştiren valilere de 
bu sıfat verilmiştir (Taberi, 1, 188 1-1884, 
2013, 2054, 2532, 2593, 260~ 2634, 263~ 
2645, 2662, 2775, 2864, 3057; Kindi , s. 12-
13,31-32,300,302, 305) 

Emeviler mali görevlerle idari görev
leri birbirinden ayırınayı denediler. An
cak bu dönemde genellikle emirler ida
ri ve mali bütün yetkilere sahiptiler ve 
kendi vilayetlerinde halifenin yetkilerini 
haiz olduklarını düşünmekteydiler (Ta
beri, Il, 75; Mes'Qdi, V, 308-3 12 ; Kindi, 
s. 35) . Doğu vilayetlerinde yaşayan halk 
emirleri kethüda (Taberi, ll, 1636) veya 
şah (kral) gibi görmüştür (a.g.e., II, 300). 
Emir orduyu düzenlemenin yanı sıra bir
liklerin kaydını tutan, disiplini sağlayan , 

ödemeleri yapan ve bölgesinde meyda
na gelen olayları haber veren arifleri de 
tayin ederdi. Seferleri bizzat kendisi ve
ya subayları aracılığıyla düzenler ve an
laşmalar yapardı. Namazlarda cemaate 
imamlık eder, camiler yaptırır ve fethe
dilen topraklarda İslam'ın yerleşmesini 
sağlardı. Adli işleri de bizzat kendisi yö
netirdi; umumiyetle kadıların tayini de 
onun yetki ve sorumluluğunda bulunur
du. Huzur ve asayişi tayin ettiği sahi
bü'ş - şurta aracılığı ile sağlardı. Genellik
le bir koruma görevlisi ve bir de hacibi 
vardı. Alt kademedeki posta ve istihba
rat görevlileriyle bağiantıyı sağlayan ve 
devleti ilgilendiren konularda kendisine 
bilgi veren bir sahibü'l-berid tayin eder
di. Küçük yerleşim bölgelerindeki arnil
ler veya emirler bazan halifenin onayı 
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