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11. Abdülhamid'in 
·emirü'l 
mü'mlnin· 
unvanını 

kulland ığı nı 

gösteren 
bir belge 
(Hicaz 

Vifayeli 

Salnifmesi, s. 82) 

kullanma hususunda birbirleriyle yarış 
etmişlerdir. Doğudaki müslüman dev
letler ise Abbasller'e saygılarından do
layı emirü'l- mü'minin unvanını kullan
mamışlardır. Fakat batıda Ağlebller, Zi
rller ve Hammadller hariç Kuzey Afrika 
ve Endülüs'teki müslüman devletlerin 
zaman zaman bu unvanı kullandıkları 

anlaşılmaktadır. 

Moğollar' ın 656'da ( ı 258) Bağdat' ı iş

gali üzerine Memlük Sultanı Baybars ta
rafından Kahire'ye götürülen ve Müstan
sır - Billah lakabıyla halife ilan edilen 
Ebü 'l-Kasım Ahmed ve halefieri emi
rü'l-mü'minin unvanını kullanmaya de
vam ettiler. Ancak Bağdat Abbasi Hali
feliği'nin yıkılmasının ardından bu un
vanı kullanan devletlerin sayısı artmış
tır. Bunlar arasında Fas'ta hüküm sür
müş olan Merinller, Filalfler. Sa'dller. Haf
sller sayılabilir. Osmanlı sultanları da hi
lafetin Osmanlı hanedanına intikalinden 
sonra (ı 5 ı 7) bu unvanı kullanmışlardır. 
Nitekim ll. Abdülhamid saltanatı süre
since çok sık kullandığı "halifetü'I -müs
limin" unvanı dışında emirü'l-mü'minini 
de kullanmıştır. Mesela 1306 ( 1889) ta
rihli Hicaz Vildyeti Salndmesi'nde tuğ
ranın altında "emirü'l -mü'minin, urvetü'l
vüska-yi muvahhidin. hadimü'l-Hare
meyn" ibaresi yer almaktadır. Bu durum 
saltanatın hilafetten ayrılıp ilga edilmesi
ne kadar devam etmiş. hilafet makamın
da bulunan kişiye ise sadece "halffetü'l
müslimin" denilmiştir. İmamiyye Şiası 
emirü'l -mü'minin unvanını genellikle yal
nız Hz. Ali hakkında kullanır. Fas kralla
rında bu unvan hala devam etmektedir. 

Emirü' I- mü'minin tabirinin başına bazı 
kelimeler eklenmek suretiyle hükümdar
Iara ve önemli devlet adam larına halifeler 
tarafından unvan veya lakaplar verilmiş
tir. Tuğrul Bey'e "yeminü emiri ' l-mü 'mi
nin", Alparslan ve Sencer' e "burhanü emi
ri 'l-mü'minin", Melikşah'a "kasimü emi-

ri'l-mü'minin" (her hususta halifenin orta
ğ ı ) lakaplarını Abbasi halifeleri vermiş
lerdir. Emirü'l-mü'minin ilavesiyle kul
lanılan diğer bazı lakaplar da şunlardır: 
"Abd. halfl, halisa. hassa. hüsam, mevla. 
muhyf. muin. nasır. nasir. radi, safi. seyf. 
sıddik. sika. umde. veli. vezir. yemin". 
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~ MusTAFA FAYDA 

1 EMİRÜ'I-MÜ'MİNİN fi'I-HADİS 1 

( ..:'..,ı_-=ll.) ~j..JI __,.,..t ) 

Dönemindeki alimler arasında 
en üstün seviyeye ulaşmış 

L hadis hafızları için kullanılan bir tabir. _j 

"Müminlerin lideri ve yöneticisi" anla
mında daha çok halifelere verilen emi
rü'l-mü'minin unvanı, derin hadis bilgi
si ve güçlü hafızasıyla devrindeki alim
ler arasında en üstün seviyeye ulaşan. 

raviler ve rivayetleri konusunda önemli 
görüşleri olan bazı hadis hafızları hak
kında kullanılmıştır. Hadis ilminde bu 
seviyeye gelebilmek için hadis hafızı ol
manın yanında bazı hadislerdeki çok has
sas rivayet kusurlarını (ile!) iyi bilmek ve 
çeşitli hadis ilimlerinde eser kaleme almış 
olmak gerekir. Küfe'de alimler arasında 
"emirü 'l-mü'minin" denince sadece Ebü 
Nuaym Fazi b. Dükeyn 'in hatıra gelmesi 
(İbn Hacer. VIII. 276). yanlış anlaşılması ih
timali bulunmadığı zaman unvanın bu 
şekliyle de kullanıldığını göstermektedir. 

Yaşadıkları dönemde emirü'l- mü'mi
nTn unvanıyla anılan muhaddisler şun
lard ı r: Ebü'z-Zinad, İbn İshak. Hişam ed
Destüvai, Şu'be b. Haccac. Süfyan es-Sev
rf. Malik b. Enes. Abdullah b. Mübarek. 
Yahya b. Said el-Kattan. Ebü Nuaym Fazı 
b. Dükeyn, Ebü' I-Velid et-Tayalisf. Ali b. 

EM[RÜ' 1- MÜ' M iNIN fi'l- HADIS 

Medinf. İshak b. Rahüye. Ahmed b. Han
bel, Buharf. Zühlf, Ebü Hatim er-Razi ve 
Darekutnf. Daha sonraki devirlerde Cem
maflf. Sıbt İbnü'I-Acemi ve nihayet İbn 
Hacer el-Askalanf'ye de bu unvan veril 
miştir. Hadis ilminde otorite olan kimse
lerin beğendikleri bazı muhaddisleri bu 
unvanla anmaları ise kabul görmemiştir. 

Hadis rivayet ilminin kurucusu sayılan 

Zühri ile Evzai ve Leys b. Sa'd gibi büyük 
hadis alimleri hakkında emirü'l-mü'minin 
fi' I- hadis denmemesi onların daha az 
öneme sahip olduklarını göstermez. 

Bu unvanın en ünlü muhaddisler için 
kullanılmasından hareketle Arap dil alimi 
Yahya b. Ziyad el-Ferra ile Ebü Hayyan 
el-Endelüsi hakkında "emirü'l-mü'mi
nin fi'n-nahv". Şafii fakihi Ebü İshak eş
Şirazi için de "emirü'l-mü'minin fi'l-fu
kaha " denmiştir (AbdülfeWih Ebü Gud
de, s. 1 22) 

Emirü'l- mü'minTn fi'l- hadis unvanı

nın, Asr-ı saadet'ten sonraki devirlerde 
hadis ve sünneti yaşatmaya çalışacak 

kimseleri hayırla yadeden bir hadisten 
çıkarılmış olabileceği söylenmekteyse de 
(KasımT. s. ı 9) bu rivayetin güvenilir ol
madığı anlaşılmaktadır (Abdülfettah Ebü 
Gudde. s. ı 23- ı 25) 

Muhammed Habibullah eş-Şinklti, He
diyyetü'l-mugiş ii ümerd'i'I-mü'mi
nin fi'l - J:ıadiş adlı manzum risalesinde 
(nşr RemzT Sa'deddin Dımaşkıyye, Beyrut 
ı 4 ı 0/ I 989) kendilerine emirü'l- mü'mi
nTn fi'l - hadis denilen bazı muhaddis
lerin adlarını zikretmekte, Abdülfettah 
Ebü Gudde ise Cevdbü'l-hdfız Ebi Mu
J:ıammed cAbdilcazim el-MQn~iri el
Mısri adlı eserinde "Ümeraü'l-mü'minin 
fi'l-hadis'' başlığı altında (s. ıo3- 1 25l bu 
konu üzerinde durmaktadır. 
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