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MÜSTEKFÎ-BÝLLÂH

likü’n-Nâsýr halifeyi de ailesiyle birlikte Kal-
‘atülcebel’de tutuklattý ve onun halkla gö-
rüþmesini yasakladý. Bazý kadý ve kuman-
danlarýn araya girmesiyle beþ ay sonra ser-
best býrakýlan ve yaklaþýk altý ay Menâzý-
rülkebþ’teki evinde oturan Müstekfî, bir
vatandaþýn hakkýnda dava açmasý üzerine
sultaný duruþmaya çaðýrýnca onu tekrar
öfkelendirdi. Bir süre suskun kalan el-Me-
likü’n-Nâsýr, bu defa Müstekfî’yi aile fert-
leriyle birlikte Yukarý Mýsýr’daki Kus’a sür-
güne gönderdi (Zilhicce 737 / Temmuz
1337) ve aralýklarla maaþýný azaltarak mad-
dî sýkýntý çekmesine yol açtý. Mýsýr Abbâsî
halifelerinden sürgün cezasýna çarptýrýlmýþ
ilk halife olan Müstekfî, oðlu Sadaka’nýn
ölümünden kýsa bir süre sonra 12 Þâban
740 tarihinde (12 Þubat 1340) ölünceye ka-
dar Kus’ta kaldý. Ancak hapiste ve sürgün-
de bulunduðu sýralarda da hutbe onun
adýna okundu. Bu arada 725 (1325) yýlýnda
Delhi Sultaný Muhammed b. Tuðluk ken-
disinden saltanat tevcihi istemiþ, isteði ye-
rine getirilince de ülkesinde hutbeyi onun
adýna okutmuþtur.

Müstekfî fazilet sahibi, cömert ve ce-
sur kiþiliðiyle tanýnmýþtý. Ata binmede ve
çeþitli savaþ oyunlarýnda çok mahirdi. Ýlim
ve edebiyata da düþkündü; düzenlediði
toplantýlarda âlim ve ediplerle tartýþmala-
ra girerdi. Otuz dokuz yýla yakýn bir süre
halifelik yapan Müstekfî, oðlu Ebü’l-Kasým
Ahmed’i Kus valisinin ve þahitlerin huzu-
runda veliaht tayin etmiþti. Ancak el-Me-
likü’n-Nâsýr bunu dikkate almadý ve dört
aylýk bir aradan sonra Müstekfî’nin kar-
deþi Müstemsik-Billâh’ýn oðlu Ýbrâhim b.
Muhammed’i Vâsik -Billâh unvanýyla hali-
feliðe getirdi (740/1340). Ancak el-Meli-
kü’n-Nâsýr ölümünden kýsa bir süre önce
Ebü’l-Kasým Ahmed’in Hâkim-Biemrillâh
unvanýyla tahta çýkmasýna izin verdi ve
yerine geçen oðlu Sultan Seyfeddin Ebû
Bekir el-Mansûr da onu halife ilân etti
(741/1341). Daha sonra Mu‘tazýd-Billâh un-
vanýyla hilâfet makamýna getirilen Ebû
Bekir de Müstekfî’nin oðludur.
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Ýslâm ülkesine emanla giren
yabancý gayri müslim.
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Sözlükte “emin olmak, güvenmek” an-
lamýndaki emn (emân) kökünden türeyen
ve “kendisine eman verilen kimse” mâna-
sýna gelen müste’men (veya “eman iste-
yen kimse” anlamýndaki müste’min), terim
olarak Ýslâm ülkesine (dârülislâm) eman
alýp giren yabancý gayri müslimi (harbî) ifa-
de eder. Fýkýh literatüründe bu yaygýn an-
lamý yanýnda dârülharbe emanla giren
müslüman ve zimmî yahut bir dârülharp-
ten diðerine emanla giren harbî için de
kullanýlan müste’men kelimesinin eþ an-
lamlýsý olarak nâdiren müemmen de geçer
(Muhammed b. Abdullah el-Haraþî, III,
122; VIII, 6). Kur’ân-ý Kerîm’de emn kökü
ve türevlerine birçok âyette rastlanmakla
birlikte müste’men kelimesi yer almamak-
ta, müste’menin hukukî statüsüne daya-
nak olarak gösterilen âyette (et-Tevbe 9/6)
“istecâre” (eman isteme) fiili, bu kiþilerin
kendilerini güvende hissedecekleri yer için
de me’men kelimesi geçmektedir. Hadis-
lerde de “eman dilemek ve eman vermek”
mânasýnda “emn” ve “civâr” köklerinin tü-
revleri kullanýlmaktadýr (Wensinck, el-Mu£-
cem, “emn”, “cvr” md.leri.).

Yer ve zamana baðlý olarak bazý farklý
uygulamalar görülse de eman müessese-
sinin varlýðý Ýslâm öncesi dinlere ve top-
lumlara kadar gitmektedir. Arap kabilele-
ri arasýnda da gerek barýþ iliþkilerinin ku-
rulmasý gerekse ticarî faaliyetlerin güven
içinde yürütülmesi için yerleþmiþ bazý tea-
müller vardý. Ýslâmî dönemde Hz. Peygam-
ber ve Hulefâ-yi Râþidîn’in uygulamalarý
doðrultusunda emanýn þekli, taraflarý,
meydana geliþi, konusu ve kapsamý, so-
nuçlarý, eman verme yetkisi gibi husus-
larda ayrýntýlý bir hukuk doktrini teþekkül
etmiþtir (bk. CÝVÂR; EMAN).

Tarihin ilk çaðlarýnda yabancýlar huku-
kun himayesinden mahrum bulunmakta
ve düþmanca muamelelere mâruz kalmak-
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Ebü’r-Rebî‘ el-Müstekfî -Billâh Süleymân
b. Ahmed el-Abbâsî

(ö. 740/1340)

Mýsýr Abbâsî halifesi
(1302-1340).
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15 Muharrem 683’te (3 Nisan 1284) Ka-
hire’de doðdu. Gençlik yýllarýnda kýsa bir
süre ilimle uðraþtý. Babasý Hâkim-Biem-
rillâh’ýn ölümü üzerine 20 Cemâziyelevvel
701’de (21 Ocak 1302) halife ilân edildi.
Halifelik makamýna oturduktan yaklaþýk üç
ay sonra ülke yönetimiyle ilgili bütün yet-
kilerini devrettiði Memlük Sultaný el-Meli-
kü’n-Nâsýr Muhammed b. Kalavun ile bir-
likte Ýlhanlýlar’la savaþmak için Suriye’ye
gitti ve 4 Ramazan 702’de (22 Nisan 1303)
büyük bir zaferin kazanýldýðý Þekhab sa-
vaþýnda bulundu.

Yaklaþýk yedi yýl Müstekfî ile el-Melikü’n-
Nâsýr’ýn iliþkileri çok iyiydi. Tarihçilerin iki
kardeþe benzettiði halife ve sultan birlikte
savaþ oyunlarý oynar, gezintiye ve av parti-
lerine çýkarlardý. Ancak Müstekfî’nin, Ke-
rek’e çekilerek sultanlýðý býraktýðýný açýk-
layan el-Melikü’n-Nâsýr’ýn yerine Kahire’-
deki emîrler tarafýndan sultan ilân edilen
(23 Þevval 708 / 5 Nisan 1309) II. Baybars
el-Çaþnigîr’in hükümdarlýðýný onaylamasý
ve ona biat etmesi, tahtýný geri almak için
tekrar harekete geçen el-Melikü’n-Nâsýr
ile aralarýnýn açýlmasýna sebep oldu. el-Me-
likü’n-Nâsýr, 709’da (1309) Mýsýr’a dönerek
üçüncü defa tahta oturduðunda Müstek-
fî’yi Kal‘atülcebel’in bir burcuna hapsettir-
di; ancak on beþ gün sonra öfkesi geçin-
ce serbest býrakarak evine dönmesine izin
verdi. 736 yýlýnda (1336) Müstekfî’nin sul-
taný toplantýya çaðýran bir yazýsý yüzünden
aralarý tekrar açýldý; ayrýca onun evinde sa-
raydan bazý devlet adamlarýnýn da katýldý-
ðý toplantýlar yapmasý sultanýn kýzgýnlýðýný
iyice arttýrdý. Bu toplantýlara iþtirak eden
görevlileri çeþitli cezalara çarptýran el-Me-


