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EMİRÜ'l-MÜSLİMİN 

(~lr.l) 

Murabıt ve M erini 
hükümdarları tarafından 
kullanılan bir unvan. 

_j 

İslam tarihinde bu tabir ilk defa Mu
rabıtlar (I 056- I 14 7) tarafından kullanıl
mış ve Murabıtlar'ın kurucusu Abdullah 
b. Yasin, dini lider olarak otoriteyi elin
de tutmakla beraber devlet idaresini ve 
ordu kumandanlığını emirü' ı - müslimin 
unvanını verdiği Yahya b. ömer ile Ebü 
Bekir b. Ömer'e bırakmıştır. Hıristiyan
lara karşı kazandığı zaferlerle meşhur 
olan Murabıt Hükümdan Yüsuf b. Taş

tin'in Mağrib ve Endülüs'ü ele geçirme
si, bilhassa VI. Alfonso'ya karşı 12 Re
ceb 479'da (23 Ekim 1 086) Zellaka Sava
şı'nı kazanması üzerine metbü tanıdık
ları Abbasi halifesi tarafından kendisi
ne bir menşur ve emirü'l-müslimin un
vanı verilmiştir. Bu unvanla Murabıtlar, 
bir nevi mahalli hilafet ihdas edip "emi
rü'l-mü'minin" unvanını taşıyan Abbasi 
halifelerinden bir derece aşağıda bulun
duklarını kabul etmiş oluyorlardı. 

Hasan el- Başa, Murabıtlar'ın emirü'I
mü'minin yerine emirü'l -müslimin un
vanını kullanmalarını Abbasi hilafetini ta
nımaları yanında bir başka sebebe bağla
maktadır. Buna göre Murabıtlar zama
nında basılan 503 ( 1109-1 O) ve 522 
( 1128) tarihli sikkelerin bir yüzünde 
"Emirü'l-müslimin Ali b. Yüsuf", diğer 
yüzünde ise devletin kurucusu Abdullah 
b. Yasin 'e izafetle "el-İmam Abdullah 
emirü'l-mü'minin" ibaresi bulunmakta
dır. Murabıt emirleri, kurucuları ve ma
nevi liderleri Abdullah'a emirü'l-mü'mi
nin" unvanını vermiş olduklarından ona 
hürmeten kendileri bu unvanı kullan
mışlardır (el-El~abü'l-islamiyye, s. 193-
1 94) Ancak Hasan Ahmed Mahmüd bu 
görüşün doğru olmadığını ve buradaki 
"Abdullah" ile Abbasi halifesinin kaste
dildiğini ileri sürmektedir (~ıyamü dev

leti'l-Murabıtfn, s. 335-336). Nitekim Kal
kaşendi de bütün halifelerin Abdullah'ı 
bir lakap olarak kullandıklarını. hatta 
ismi Abdullah olan Me'mün'un mektup
larında adını "min Abdiilah Abdiilah b. 
Harün" şeklinde yazdırdığını kaydeder 
(Subhu'l-a'şa, V. 476) Merinfler de baş
langıçta Murabıtlar gibi emirü'l-müsli
min unvanını kullanmışlar. ancak VIII. 
(XIV.) yüzyıldan itibaren emirü'l-mü'mi
nin unvanını tercih etmişlerdir. Ebü İnan 
el-Merinf'nin (1348-1358) Fas'ta bastır-
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dığı bir sikkede emirü'l-mü'minin unva
nı yer almaktadır. 
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liJ MusTAFA FAYDA 

EMİRÜ'l-ÜMERA 
( .ı_...~lr.l) 

Bazı İslam devletlerinde 
çeşitli idari yetkilere sahip 

kumandanlara verilen unvan. 
_j 

Hz. Ömer döneminden itibaren çok 
yaygın olmamakla birlikte ordu kuman
danını ifade eden bir unvan olarak kul
lanılmıştır. Bu dönemde Sasani İmpara 
torluğu ile yapılan Kadisiye Savaşı'nda 
İslam ordu kumandanı Sa'd b. Ebü Vak
kas'ın emirü'l- ümera unvanını taşıdığı 
bilinmektedir. Emevi Halifesi I. Yezid'in 
Abdullah b. Zübeyr'in üzerine gönder
diği Müslim b. Ukbe de bu unvanı taşı
yordu. Abbasiler döneminde Mütevek
kil-Alellah'ın öldürülmesinden (232 / 847) 
sonra halifelerle Türk kumandanları ara
sındaki siyasi mücadele halifelerin oto
ritesinin zayıflamasına yol açtı. Bunun 
üzerine yönetime fiilen hakim olan as
keri liderlerin Irak'ta kontrolü ele ge
çirmeleriyle birlikte emirü'l-ümera tabi
ri daha yaygın olarak kullanılmaya baş
landı. 

Mu'temid - Alellah'ın hilafet merkezini 
Samerra'dan tekrar Bağdat'a nakli (279/ 
892), Türk kumandanların halifeler üze
rindeki baskısını bir ölçüde zayıftatmak

la birlikte tamamen ortadan kaldırama
dı. Halife Mu'tazıd- Billah (892-902) ve 
MüktetT- Billah devirlerinde (902-908) içte 
ve dışta bazı önemli başarıların kazanıl
ması halifelerin gücünü arttırdıysa da 
Muktedir- Billah'ın halife olmasıyla (295 1 
908) durum tekrar eski haline dönmeye 
başladı. Bu devirde halife, Sahibü' ş- ş ur
ta Nazük ile mücadele eden dayısının oğ
lu Harün b. Garib'e emirü'l-ümera unva
nını verdi. Başlangıçta emirü'l-cüyüş un-

vanını taşıyan Türk asıllı kumandan Mü
nis, Halife Muktedir- Billah ve Kah ir- Bil
lah dönemlerinde kendiliğinden emirü'l 
ümera unvanını kullanmaya başladı. Da
ha sonra onun halefi hazinedar Tarif es
Sübkeri de aynı unvanı aldı. Halifelerle 
kumandanlar arasındaki nüfuz müca
delesinin kıyasıya devam ettiği bir or
tamda zorla halife yapılan Ra di- Billah 
hilafet makamına geçtikten iki yıl son
ra (324 / 936) Basra ve Vasıt'ın güçlü va
lisi İbn Raik'i Bağdat'a davet ederek ken
disine emirü'l-ümera unvanını verdi ve 
geniş yetkilerle donattı. Başkumandari
lık, Divanü'I-harac, Divanü'd-diya', Diva
nü'I -meavin'in reisliği ve berid teşkilatı 

nın yönetiminin yanı sıra valilerin ve yük
sek dereceli memurların hatta vezirin 
tayini bile onun salahiyeti dahilindeydi. 
Devletin idari, askeri ve mali işlerinin yö
netimi konusunda halifeye danışmadan 
karar alma ve uygulama yetkisine sahip 
olan Emirü'l- ümera İbn Raik'in proto
kol de yeri halifeden sonra geliyordu. Hut
belerde kendi adından sonra onun adı
nın da zikredilmesi bizzat halife tarafın
dan bütün eyalet valilerine bildirilmişti. 
İbn Raik'ten sonra emirü'I - ümera olan 
Beckem et-Türki adına 329 (940-41) yı
lında basılan dinardan (Artuk, 1, 147), pa
ralarda halife ile birlikte emirü'l- üme
ranın da adının yazıldığı anlaşılmakta

dır. Hutbe ve sikkenin halifelik alamet
lerinden olduğu dikkate alımnca emirü'l
ümeranın halifenin bütün yürütme yet
kilerini devraldığı söylenebilir. Abbasi ta
rihinde Ebü Müslim-i Horasani, Serme
ki ailesi, Afşin, İbnü'l-Furat el -Vezir ve 
Münis el-Muzaffer gibi çok kuwetli şa
hıslar dahil hiç kimseye bu kadar geniş 
yetki verilmemiştir. 

Abbas i 
Ha lifesi 

Müttakı- Li Ilah 
ve Emirü'l

ümera 
Beckem adına 

bası l mış 

3291940-411 
tarihli 

bir dinar 
{istanbul 
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Müsteşrik Defremery, ibn Raik'te ön
ce Halife Mu'tasım-Billah ' ın meşhur ku
mandanlarından Afşin ile onun ölümün
den sonra başkumandanlık mevkiine 
yükselen Eşnas et-Türki'nin ve Mütevek
kil-Alellah zamanında (847-86ı) ordu ku
mandanlığının yanı sıra beytülmalin ida
resi. haciblik ve berfd teşkilatı reisliği 

vazifelerini uhdesinde toplayan Inak et
Türkf'nin de bu unvanı taşımamakla bir
likte fiilen emfrü'l-ümera olduklarını ile
ri sürmektedir. Ancak ibn Raik ile diğer
leri arasında sahip oldukları hak ve sa
lahiyetler bakımından büyük farklar var
dır. ibn Raik'e verilen yetkilerin, sahip 
oldukları kudret ve nüfuz sebebiyle emf
rü'l-ümera sayılan Afşin. Eşnas ve lnak'a 
da resmen verildiğine dair herhangi bir 
bilgi yoktur. Gerek bunların gerekse Ha
life Mütevekkil-Aleilah'tan itibaren bazı 
kumandanların halitelere hemen her is
tediklerini kabul ettirmeleri sadece sa
hip oldukları kuwetten ileri gelmektey
di. Kendilerine halifeler tarafından ku
mandanlığın ötesinde bir yetki verilme
mişti. 

Vezirlik, haciblik. valilik gibi bir mües
sese olarak ilk defa Halife Radi- Billah 
tarafından 324 (936) yılında kurulan ve 
ibn Ra ik ile başlayan emfrü' ı- ümeralık 
müessesesi, kısa bir müddet sonra dev
let adamları arasında bir rekabet ve mü
cadele unsuru oldu. Kumandanlardan 
Beckem et-Türki, iki yıl sonra ibn Raik'i 
görevinden uzaklaştırarak kendisini bu 
makama tayin ettirdi (938) Daha sonra 
945 yılına kadar Tüzün bu görevde bu
lundu. Diğer taraftan yine siyası sebep
lerle 942 yılında Hamdanfler'den Nası
rüddevle Hasan'a da emfrü'l-ümeralık 

payesi verildi. 945'te davet üzerine ka
rışıklıklar içindeki Bağdat' a giren Büvey
hfler'den Ahmed. Halife Müstekff- Bil
lah tarafından Muizzüddevle unvanı ile 
emfrü'l-ümera tayin edildi. Ancak bu ida
ri bir unvan olmaktan çok şeref unvanı 
niteliğini taşıyordu. Muizzüddevle de oğ
lu Bahtiyar'ı veliaht tayin etmiş ve ona 
da emfrü'l- ümera unvanını vermiştir. Bu 

unvanın sağladığı itibar Büveyhfler'in 
iran'da hüküm süren kollarını rahatsız 
ettiğinden Muizzüddevle'nin ölümü üze
rine Halife MutT'- Li Ilah onun Rey ve Ci
bal hakimi olan kardeşi Rüknüddevle'
ye de emfrü'l- ümera unvanını vermek 
zorunda kaldı. 

Samanfler ve Gazneliler'de bu unva
nın kullanıldığına dair herhangi bir bilgi 
yoktur. Ancak Samanfler devrinde Ho
rasan · a hakim olan Türk asıllı kuman
dan Ebü Ali es-SimcQrT'nin "emfrü' l-üme
ra" ve "el -müeyyed mine's-sema" lin
vanlarını kullandığı bilinmektedir. 

Emfrü'l-ümera unvanı Selçuklular ve 
diğer bazı hanedanlarda büyük ve nü
fuzlu emirler tarafından kullanılmıştır. 

Mesela Sultan Melikşah'ın amcası Taha
ristan Valisi Osman ile Berkyaruk dev
rinde (ı 092- ı ı 04) Horasan'da isyan eden 
Muhammed b. Süleyman b. Çağrı Bey 
emfrü'l-ümera lakabını taşıyorlardı. üst 
seviyedeki Selçuklu kumandanları "si
pehsalar, emfr-i emiran (mir-i miran)" ve 
"mukaddemü'l-ceyş " in yanında emfrü'l
ümera unvanını da kullanmışlardır. Fa
tımiler ve Zengiler'de emfrü'l-ümera ta
biri sadece kumandan anlamında. Mem
lükler'de ise atabegü'l-asakirin bir un
vanı olarak kullanılmıştır. ilhanlılar ' da 
ordu kumandanına beylerbeyi (biglar bi
gi) yahut emfrü'l-ümera veya mfr-i mf
ran deniliyordu. Akkoyunlular'da ise baş
kumandan. emfrü'l-ümera veya melikü'l
ümera unvanını taşıyordu. Emfrü'l-üme
ra Safevfler devrinde kızılbaş birlikleri
nin başkumandanıydı. Devletin kurucusu 
Şah ismail zamanında (ı 50 ı - ı 524) dev
letin en güçlü adamı olan ilk Safevi emf
rü'l-ümerası Hüseyin Han Şamlü aynı 
zamanda vekillik gibi çok önemli bir gö
revi de elinde tutuyordu. Şah 1. Tahmasb 
devrinde ( ı 524- ı 576) emfrü'l- ümeralık 
önemini yitirmeye başladı ve 1 533'te ta
mamen kaldırıldı. Onun yerini Türkmen 
süvarİlerinin kumandanı kürçübaşı aldı . 

Osmanlı Devleti 'nde beylerbeyilere emi
rü'l-ümera da deniyordu. 1259 (1843) 
yılından itibaren mülki rütbelerden liva-

Empire 
üsıubunda 

insa edilen 
Hatice Sultan 
Sahilsa rayı ' n ın 

gravürü 
(A.I. Mel lln g, 

Pl. 30) 

EMPiRE 

lığa karşılık olmak üzere emirü'l-ümera
lık rütbesi ihdas edilmiştir. Bu durum 
Osmanlı Devleti 'nin son yıllarına kadar 
devam etmiştir (ayrıca bk. BEYLERBEYİ) 
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lJ!lil8l HAKKI DuRSUN YILDIZ 
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EMLAK-i şAHANE 
( ...;~t...!l~t) 

Padişah ve yakınlarının 
şahsi mülkleri için kullanılan 

bir tabir 
(bk. HAZİNE-i HASSA). 

EMPİRE 

Türk sanatına 
XIX. yüzyılda girmiş olan 

bir Batı Avrupa sanat üsiCıbu. 

_j 

ı 

_j 

Empire (Fr. empire "imparatorluk", oku
nuşu ampir ) üslübunun adı Fransa'da Na
poleon'un kurduğu imparatorluktan gel
mektedir. Ancak Fransa'da ve diğer Ba
tı Avrupa ülkelerinde bu üslüp 1\iapoleon 
döneminden daha önce ortaya çıkmış, 

fakat onun hakimiyeti yıllarında yaygın-
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