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Ebu Abdiilah 
Muhammed b. Muhammed 

b. Ahmed es-Sünbavi' el-Malik! 
(ö. 1232 / 1817) 

Mfıliki fakihi ve nahiv fılimi. _j 

Aslen Mağribli olup Zilhicce 1154 'te 
(Şubat 1742) Mısır'ın Asyüt eyaJetine bağ
lı Menfelüt kazasının Sünbü bucağında 
doğdu. Emir lakabı, Yukarı Mısır'da emir
lik görevini yürüten dedesi Ahmed'e ait 
olup kendisi de bu lakapla meşhur ol
muştur. Emir Muhammed küçük yaşta 
Kur'an'ı öğrendikten sonra kıraat talim 
etti. Dokuz yaşında ailesiyle birlikte Ka
hire'ye gitti ve ilk tahsiline Ezher'de baş
ladı. önce nahivle ilgili Acurrumiyye 
metnini ezberleyen Emir Muhammed da
ha sonra meşhur alimierin ders halka
larına katıldı; Muhammed b. Muhammed 
el-Büleydl, Ali b. Ahmed el-Adevl es-Sai
di, Hifni, Necmeddin el-Git!, Ahmed b. 
Hasan el-Cevherl gibi hocalardan fıkıh, 
akaid, tefsir, hadis ve mantık tahsili yap
tı . Ayrıca Ezher'de İbn Süde et-Tavüdl'
den imam Malik'in el-Muvatta, adlı ese
rini okudu. Birkaç yıl yanında kaldığı Ha
san b. İbrahim el-Cebertrden Haneti fık
hını öğrendi. Yine ondan ve talebesi Mu
hammed b. İsmail en-Neferavi'den astro
nomi, hendese ve felsefe dersleri aldı. 

özellikle Arap dili ve edebiyatı ile fıkıh 
alanında zamanının ünlü alimlerinden biri 
oldu. Şöhreti Mağrib ülkelerine yayıldı; 
bu ülkelerden öğrenciler gelip kendisin
den ders aldılar. Şazell tarikatına inti
sap eden Emir Muhammed 1 O Zilkade 
1232 (21 Eylül 1817) tarihinde Kahire'de 
vefat etti ve Sultan Kayıtbay' ın sarayı

na yakın olan Şeyh Abdülvehhilb ei-Afi
fl'nin kabri civarına defnedildi. 

Eserleri. Emir Muhammed fıkıh, tef
sir, tasawuf, Arap dili ve edebiyatı alan
larında birçok eser telif etmiş olup baş
lıcaları şunlardır: 1. el-Mecmrı< fi'l-fı~h. 
Maliki fıkhına dair olup Mu.l]taşarü'l
Emir diye de anılan eser, Malikiler'in te
mel kaynaklarından olan Mu.l]taşarü'l
ljalfl adlı kitapla aynı değerde sayılır. 

Müellif bu eserinde mezhepte tercih edi
len görüşlere yer vermiştir. Kitap, yine 
kendisinin yaptığı bir şerh ve Hicaz! b. 
Abdülmuttalib ei-Adevl tarafından ya
pılan başka bir şerhle beraber basılmış
tır (Kahire 1281, 1304). z. Dav,ü'ş-şümu' 
'alô. şerl}.i 'l-Mecmu'. Yukarıdaki eseri
ne yazmış olduğu şerhe kendisi tarafın

dan yapılan hilşiyedir. Hicazi el-Adevi'-
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nin el-Mecmu'a yaptığı hilşiye ile bir
likte basılmıştır (Kahire 1304). 3. el-Kev
kebü 'l-münir (Kahire 1321) Maliki fık
hıyla ilgilidir. 4. Ma(la'u'n-neyyireyn 
fima ye te 'alleku bi'l-~udreteyn ( Kahi
re 1896). Bu eser de Maliki fıkhına dair
dir. s. Menasikü'l-Emir (Kahire 1281). 
Hacla ilgilidir. 6. ijdşiye 'ald şerl}.i'l- 'Aş
maviyye (Kahire 1279, 1281 ). Abdülbarl 
ei-Aşmavrnin ibadetlere dair el-Mukad
dimetü'l- 'Aşmdviyye adlı eserine. İbn 
Türki'nin yaptığı şerhin hilşiyesidir. 7. el
Va?ifetü'ş-Şô?eliyye (Muradabad 1887 ; 
Dımaşk 1302) Şazeliyye tarikatının evradı

na dairdir. 8. en-Nu.l]betü '1- behiyye fi'l
ehddişi'l-mek?ilbe 'ald .l]ayri'l- beriyye 
(nşr. Züheyr eş-Şaviş, Beyrut 14091 1988) . 
9. ijaşiye 'aJQ İtlJ.dfi'l-mürid (Bul ak ı 282; 
Kahire 1300, 1309). Abdüsselam ei-Leka
ni'nin Cevheretü't- tevJıid'e yaptığı şer
hin hilşiyesidir. 10. İtJıatü'l-ins fi'l- 'ale
miyyeti ve ismi'l- cins ( Dımaşk 1302). 
Nahve dairdir. 11 . Behcetü'l-ins ve'l-i,ti
nas şerJıu zareni'l-maJıbilb ii riydii'l
as (Kahire, ts.) . 1Z. Ifaşiye 'aJQ şerl}.i'ş
Şey.l] ljQJid 'ale 'l-Mu~addimeti'l-Ezhe
riyye (Bulak 1286). Nahivle ilgilidir. 13. ijd
şiye 'ala şerl}.i'l-Melevi 'ale's-Semer
~andiyye fi'l-isti'arat (Kahire 1281, 1301 , 
1308) 14. J:Iaşiye 'ala Mugni'l-lebib (Ka
hire 1299). İbn Hişam'ın nahve dair Mug
ni'l-lebib adlı eserinin haşiyesidir. 1 S. 
ijaşiye 'ala Şerl}.i İbn Hişam li -Mu.l]ta
şarihi'ş-Şü?ilr (Kahire 1285, 1303, 1305, 
1307) . İbn Hişam'ın nahve dair kendi eseri 
Şü?ilrü'?·?eheb 'e yaptığı şerhin hilşiye

sidir (eserlerinin geniş bir listesi için bk. 
Brockelmann, GAL, Il, 637; Suppl., 11, 738) . 
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M M EHMET ŞENER 

ı EMIRÜ'l -MÜ 'MİNİN 
ı 

( .:,.::.._;.JI_r.l) 

İsiflm tarihinde 
Hz. Ömer' den itibaren 

L devlet başkanlarına verilen unvan. _j 

İslam devlet başkanlarına "halife" ve 
"imam" denildiği gibi daha yaygın ola
rak "emirü'l- mü'minin" de (müminlerin 
emiri) denilmektedir. Bu tabir ilk defa, 

hicretin on yedinci ayında ( Receb 21 Ocak 
624) Hz. Peygamber tarafından Kureyş 
kervanını basmak üzere Batn-ı Nahle'
ye gönderilen seriyyenin kumandanı Ab
dullah b. Cahş'a verilmiştir. Aynı şekil

de, Resül-i Ekrem'in Suriye'ye gönder
meyi kararlaştırıp vefatından sonra Hz. 
Ebü Bekir tarafından sevkedilen ordu
nun kumandanı Üsame b. Zeyd'e ve Ka
disiye Savaşı kumandanı Sa'd b. Ebü 
Vakkas'a da sahabilerin emirü'l-mü'mi
nln diye hitap ettikleri bilinmektedir. An
cak bu tabir, Hulefa-yi Raşidin dönemin
den itibaren sadece halifelere verilen bir 
unvan olmuştur. İlk olarak bu unvanla 
anılan halifenin Hz. Ömer olduğu konu
sunda görüş birliği vardır. Hz. EbO Be
kir'e sahabiler "halifetü Resülillah" (Re
sGiullah ' ın halifesi) demişler, ondan sonra 
halife olan Hz. Ömer'e ise "hallfetü ha
lifeti Resülillah" (ResGiullah ' ın halifesinin 
halifesi) diye hitap etmişlerdir. Fakat sa
habiler, ileriye doğru halife sayısı arta
cağından bu hitap şeklini ağır buldular. 
Ebü Müsa ei-Eş'arı Hz. Ömer'e yazdığı 
bir mektupta kendisine emirü'l-mü'mi
nin diye hitap etmiş, bu arada Adi b. Ha
tim et-Tai. Mugire b. Şu'be, Amr b. As 
ve diğer bazı sahabilerin de Hz. ömer'e 
aynı şekilde hitap etmeleri üzerine bu 
unvan yaygınlaşmıştır. 

Emlrü'l-mü'minln unvanı İslam tari
hinde siyasi, askeri ve dini bir mahiyet 
arzetmektedir. Hz. ömer, Hz. Osman ve 
Hz. Ali başta olmak üzere hemen bütün 
halifeler bu unvanı tevarüs etmişlerdir. 

Emeviler ile Bağdat ve Kahire'deki Ab
bilsiler'in yanında Abdullah b. Zübeyr 
ve İslam dünyasının diğer bölgelerinde 
hililfete kendilerinin daha çok hak sahi
bi olduğunu ileri süren bazı hükümdar
lar emlrü'l-mü'minin unvanını kullan
mak hususunda büyük mücadeleler ver
mişlerdir. Bunlar arasında Hz. Ali soyun
dan gelen İdrisiler, Abbasiler'den daha 
çok halifeliğe layık olduklarını iddia eden 
Şii F'atımiler, Karmatı1er, ibiizi olan Rüs
temiler ve Muvahhidler sayılabilir. Bu 
unvanın kullanıldığı diğer bir devlet de 
Endülüs Emevileri'dir. lll. Abdurrahman, 
İbn Hafsün isyanının bastırılmasından 
sonra 316 (929) yılında Endülüs Emevl 
Devleti tarihinde ilk defa bu unvanı kul
lanmaya başlamıştır. lll. Abdurrahman 
emlrü'l - mü'minin unvanını Abbasiler'e 
karşı çıkmasından ziyade, kısa zaman
da Kuzey Afrika'ya hakim olan ve Endü
lüs'teki gelişmelere müdahale eden Şii 
FatımTier'in düşmanca davranışiarına kar
şı koyabilmek için kullanmıştır. Endülüs'
t eki diğer müiOkü't-tavaif de bu unvanı 


