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ABBASİLER’DE 

EMİRÜLÜMERÂLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI

Hakkı Dursun Yıldız

Islâm devletinin idari ve askerî teşkilatıyla ilgili müesseseler 
çoğunlukla fetihler neticesinde yeni ihtiyaçlara cevap verebilmek 
için kurulmuş ve zamanla bazı değişikliklere uğrayarak devam et-
miştir. îlk zamanlar Bizans ve Sâsânî imparatorluklarından fethe-
dilen bölgelerde İdarî teşkilat, memurlar ve hattâ mahallî diller de-
ğiştirilmeden benimsenmişti. Emevî halifesi Muaviye’nin Suriyeli 
bir hrıstiyaıi kâtibi olduğu bilinmektedir. Ancak Halife Abdülme- 
lik tarafından resmî dilin arapça olarak kabul edilmesi ve ilk İslâ-
mî sikkenin bastırılmasıyle devlete yavaş yavaş araplık vasfı ka-
zandırılmaya başlanmıştı. Buna rağmen müesseseler üzerindeki Bi-
zans tesirinin devam ettiği görülmektedir.

iktidarın Emevîler’den Abbasîler’e geçmesiyle Bizans’ın yerini, 
Eski Doğu ve özellikle Sâsânî imparatorluğunun tesiri almıştır. Ni-
tekim İslâm devletinde ilk defa ortaya çıkan vezaret müessesesi ve 
çeşitli divanlar Sâsânî tesirinin neticeleridir. Böylece Emevîler za-
manında başlıyan devlet teşkilatındaki gelişme yeni müesseselerin 
ilavesiyle daha mükemmel hâle gelmişti. Ancak daha sonraki asır-
larda da bazı ihtiyaç ve mecburiyetler zaman zaman yeni müesse-
selerin kurulmasına sebeb oluyordu. Bunlardan birisi de makalemi-
zin konusu olan «Emirülümerâlık» müessesesinin ortaya çıkmasıdır.

Bu devrin çağdaşı ve halife al-Râdî’nin yakım olması sebebiyle 
olayları yakından görme ve bilme imkânına sahip bulunan tarihçi
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ve edîp el-Sûlî, Halife el-Râdî’den naklen aşağıdaki bilgiyi vermekte-
dir1 :

«Halife el-Râdî bir gün bana şöyle söyledi : inanıyorum ki, halk, 
halife bir Türk gulâniın bütün devlet işlerini yönetmesine, devlet 
hâzinesini istediği gibi kullanmasına ve iktidarın yegâne sahibi ol-
masına nasıl oluyor da ses çıkarmıyor sorusunu sormaktadır. On-
lar bilmezler ki, halifelik otoritesi benim hilâfetimden önce yok ol-
muştu ve ben bu makama istiyerek gelmedim. El-Sâcîye2 ve el-Hu- 
carîye3 ile mücadele ettim. Onlar hergün başıma belâ oluyorlardı. 
Günde bir kaç defa gelerek benden çok miktarda para istiyorlardı. 
Hayatımdan korktuğum için onlara karşı harekete geçmekten çe-
kiniyordum. Nihayet Allah beni onların şerrinden kurtardı. Sonra 
İbn Râ’ik iktidara geldi; ancak o da malî hususlarda ötekiler kadar 
küstah davranıyordu. Düşman ordularının ülkemize saldırdığı ha-
beri gelince onlarla savaş için benden para alıyor, fakat cepheye 
gitmiyordu. Bir karar verdiğim zaman kimse ona uymuyordu. Ben-
den bir şey istendiğinde reddedemiyordum. Beckem geldiği zaman 
ötekiler gibi beni sık sık rahatsız etmiyordu. Aksine onunla daha 
kuvvetli oldum. Düşman bir eyâleti istilâya teşebbüs ettiği zaman 
süratle cepheye gidiyor ve bunun için benden para istemiyordu. Be-
nim işlerimi öncekilerden daha iyi yapıyordu. Daha önceki halifeler 
gibi davranarak iktidarı ben de ona verdim.»

1 Mohammed ben Yahya as-Sûlî, Akhbûr ar-Bâdî bülâh warl-Huttaqî 
biUâh, fransızcaya tere. Marius Canard, Alger, 1946, I, 86 vd.

2 Abbasî ordusu içinde bir birlik olup ismini, Azerbaycan’da 889-929 yılla-
rı arasmda hüküm sürmüş olan Sâc oğulları hanedanından almıştır. Bu birlik 
Yusuf b. Ebi’s-Sâc’ın Karmatîler’e karşı yaptığı savaş sırasmda esir ve idam 
edilmesinden sonra onun maiyetindeki askerlerin halifenin emrine girmesiyle 
teşekkül etmiştir. Diğer bir görüşe göre de Yusuf’un babası Ebu’s-Sâc Dîvdâd 
tarafından kurulmuş olan birliğe bu ad veriliyordu. Bu hususta bkz. as-Sûlî, aynı 
eser, 49, not 3. Ancak bazı valüiklerde bulunan Ebu’s-Sâc Dîvdâd’m böyle bir 
birlik kurduğu hakkında kaynaklarda her hangi bir habere rastlıyamadık. Bu 
bakımdan birinci görüşün gerçeğe daha yakın olduğunu ifade etmek lazımdır.

3 El-Hucarîye, Gümân el-Hucar yahut Gılman el-Dâr diye isimlendirilen 
bu birlik Halife el-Mu’tezid tarafından kurulmuştur. Hassa ordusunun bir kıs-
mını teşkil ediyorlardı, ikâmet ettiklere yere «Hücre» (çoğulu Hucar) dendiği 
için büna nisbetle onlara «el-Hucarîye» deniyordu; bkz. as-Sûlî, aynı eser, 49
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El-Sûlî’nin bizzat halifeden naklettiği bu bilgiler ve bilhassa «ha-
lifelik otoritesinin daha önceki halifeler zamanında yok olması» ve 
«hayatımdan korktuğum için onlara karşı harekete geçmekten çe-
kiniyordum» keyfiyeti çok geniş selâhiyetleri hâiz emirülümeralığın 
ortaya çıkmasının esas sebepleri olarak düşünülebilir. Bu bakımdan 
halifelik müessesesinin bu hâle nasıl geldiği hakkında kısaca dur-
mak faydalı olacaktır. .

Abbasî âilesinin hilâfet makamını ele geçirmesinde baş rolü 
oynayanlardan birisi olan Ebû Müslim’in devlet idaresindeki kud-
ret ve nüfûzu ile Halife Hârûn’ur-Reşîd devrinin meşhur vezir âile- 
si Bermekîler’in itibarı halifelik otoritesine gölge düşürmeğe baş-
ladığı zaman her ikisi de bertaraf edilmişlerdir. Ancak yarım asır 
sonra Halife el-Mütevekkil’in Türk kumandanları tarafından öldü-
rülmesi (861) Abbasî tarihinde yeni bir devrin başlamasma sebep 
olmuştur. Halifeler ile kumandanlar arasındaki amansız mücadele 
halifelerin siyasî, İdarî ve askerî otoritelerinin zaafa uğraması ne-
ticesini doğurmuştur. Halifeler, kumandanların elinde bir kukladan 
farksız değillerdi4.

Sâmerrâ devrinin son halifesi olan el-Mu’temid, kardeşi ve hi-
lâfet nâibi olan el-Muvaffak’ın ölümünden (891) sonra Türk kuman-
danlarının baskısından kurtulmak gayesiyle Türk askerleri için ku-
rulmuş olan Sâmerrâ’yı terkederek hilâfet merkezini tekrar Bağ- 
dad’a nakletti (892). El-Muvaffak’m kuvvetli şahsiyeti ve devlet 
idaresindeki dirayeti sâyesinde Halife el-Mu’temid’in son yılların-
da Türk nüfûzunun zayıfladığını görmekteyiz.

Hilâfet merkezinin Bağdad’a nakledilmesi ve bundan kısa bir 
zaman sonra da el-Mu’temid’in ölümü üzerine yerine el-Muvaffak’m 
oğlu Ebu’l-Abbas Ahmed’in el-Mu’tezid ünvanı ile halife olması ha-
lifelik müessesesi lehine önemli gelişmelere imkân vermiştir. Son 
yarım asır içindeki Abbasî halifelerinin aksine muktedir bir şahsi-
yete sahip olan el-Mu’tezid içte ve dışta babasının siyasetini takip 
etmiştir. Onun zamanında Elcezâre’deki Hâricî isyanı bastırılmış, 
Dulefîler hânedanma son verilmiş, Saffâîler’den Amr b. el-Leys esir

4 Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Hakkı Dursun Yıldız, İslâmiyet ve 
Türk'ler, İstanbul 1976, 89-130.
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edilerek Bağdad’da idam edilmiş ve yıllardan beri devam eden re-
kabete son verilerek Tolun-oğullan ile sulh yapılmıştır5. Onun bu 
başarıları dahilde de halifeye büyük itibar sağlıyarak kumandan ve 
diğer devlet erkânının baskısını kırmıştır. Halife el-Mu‘tezid’in oğlu 
ve halefi el-Muktefî zamanında (902-908) Karmatîler’e karşı kazanı-
lan başarılar geçici bir süre için bu tehlikeyi bertaraf etmiştir. Di-
ğer taraftan 905 yılında Tolun-oğullan hanedanına son verilerek 
Mısır tekrar merkezî idareye bağlanmıştır. Bu arada yıllardan beri 
ilk defa Bizans’a karşı başarılı seferler yapılmıştır. Halifeliğin sa-
yısız düşmanlarına karşı başarı ile mücadele eden el-Muktefî, par-
çalanmakta olan devleti toparlamayı başarmış ve halifelik maka-
mına, eski kuvvet ve kudretini büyük ölçüde kazandırmağa muvaffak 
olmuştur. Bilhassa merkezde devlet erkânı ve kumandanların hali-
fe üzerinde bir baskılannın kalmadığı görülmektedir6.

El-Muktedir’in halife olmasıyle (14 Ağustos 908) son iki ha-
lifenin gayretleri sâyesinde düzelmeğe başlamış olan durum yeni-
den bozuldu ve eski haline döndü. El-Muktedir’in hilâfete geçtiği 
zaman 13 yaşında' bir çocuk olması sebebiyle devlet işlerinin yürü-
tülmesinde yeniden vezir ve kumandanlar söz sahibi olmaya başla-
dılar7. Nitekim hilâfete getirilmesinden kısa bir süre sonra devlet 
erkânı tarafından hal’edilerek, saray entrikalarına karışma yerine 
şiir ve edebiyatla uğraşan ve Abbasîler devrinin en büyük şâirlerin-
den birisi olan îbn el-Mu’tez halife ilân edildi (20 Rebîülevvel 296/ 
17 Aralık 908). Ancak Mûnis el-Hâdım’m duruma müdahalesi ve el- 
Muktedir’in tarafını tutması, bir kaç gün sonra îbn el-Mu’tezz’in 
tahttan indirilmesi ve öldürülmesi ile neticelendi. El-Muktedir ye-
niden haüfe oldu8. Bunun tabiî neticesi olarak Mûnis halife üzerin-
de büyük bir nüfûz kurdu.

5 K.V. Zetterstéen, «Mûtazıd» mad., İslâm Ansiklopedisi.
6 K.V. Zetterstéen, «Müktefî» mad., İslâm Ansiklopedisi.
7 Halife el-Muktedir’in çocuk olması sebebiyle annesi, amcası Garîb, 

Mûnis el-Hâdım, Hâcib Savsan ve hadımların reisi Safî’den meydana gelen naip-
ler meclisi işleri yürütüyordu; bkz. Dominique Sourdel, Le Vis:irat ‘Abbaside, 
Damas 1959-60, H, 387 vd.

8 Taberî, Târih el-Rusul ve’l-Mülûk, nşr. M.J. de Goeje, Leiden, 1879-98, 
UT, 2281 vd.; İbn el-Esîr, el-Eâmil fît-Târih, nşr. C.J. Tornberg, Beyrut 1965, 
VHI, 200 vd. d.
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Halife el-Muktedir devri içte ve dışta Abbasî hilâfetinin büyük 
sarsıntılar geçirdiği bir devirdir. Çocuk yaşta hilâfete getirilmesi, 
bir kaç günlüğüne olsa bile bu makamdan hal’ edilmesi halifelik 
otoritesinin büyük ölçüde zaafa uğramasına sebebiyet vermiştir. 
Halifenin zayıf bir şahsiyet olması, bu devrin ileri gelenlerinden 
Mûnis el-Hâdım, bir kaç defa vezirlik yapmış olan Ali b. îsa, Ibn 
Mukla, îbn el-Furat, hassa ordusu kumandanı Muhammed b. Yakut 
ve sâhib-i şurta Nâzûk gibi şahsiyetler arasında amansız bir ikti-
dar mücadelesini başlatmıştır9. İçteki bu rekabet yanında, dışta da 
başarısızlıklar birbirini takip ediyordu. Fâtımîler Kuzey Afrika’-
da siyasî bir güç olarak ortaya çıkıp doğuya doğru ilerlemeğe baş-
lamışlardı. Karmatîler Irak ve Hicaz’ı tehdit ediyorlardı. Sâc Oğul-
ları Azerbaycan’da bağımsızlıklarını kazanmışlardı. Bunların yarım-
da Bizans’ın akmları gittikçe şiddetini arttırıyor ve müslümanlar 
aleyhine gelişme kaydediyordu. Bütün bu iç ve dış gelişmeler Bağ- 
dad’da huzursuzluğun artmasına ve 15 Muharrem 317 (28 Şubat 
929) tarihinde bir isyanın çıkmasına sebep oldu. Bu isyan sırasın-
da el-Muktedir tekrar halifelikten hal’ edilerek yerine kardeşi Mu-
hammed, el-Kahir ünvanı ile halife seçildi. Onun halifeliği de an-
cak bir kaç gün devam edebildi ve el-Muktedir tekrar hilâfete ge-
çirildi10. Bu gelişmelerde de yine Mûnis’ i ön saflarda görmekteyiz.

Mûnis’in Halife el-Muktedir üzerinde kurmuş olduğu baskı ve 
nüfuz, bir taraftan bizzat halifeyi ve diğer taraftan da Mûnis’e kar-
şı cephe almış olan diğer devlet erkânını iyiden iyiye rahatsız etme-
ğe başlamıştı. Başta halife olmak üzere merkezde kendisi aleyhinde 
faaliyetlerin başladığını farkeden Mûnis, bir müddet için Bağdad’- 
dan ayrılmayı uygun bularak Musul’a gitti ve burasını ele geçir-
di (Muharrem 320/Ocak-Şubat 9 3 2 ) Mûnis’in merkezden ayrılma-
sını fırsat bilen rakipleri halifeyi iyice onun aleyhine çevirdiler. 
Mûnis, bir yıla yakm hazırlık devresinden sonra topladığı kuvvet-
lerle iktidarı elegeçirmek için Bağdad üzerine yürüdü. Halife el- 
Muktedir, Mûnis’in Bağdad’a dönmesinin hayatma mal olacağım 
düşünerek onunla savaşmaya karar verdi ve toplayabildiği kuv-

9 Bu hususta daha geniş bilgi için bkz. D. Sourdel, le Vizirat Abbaside, II, 
387 vd. d.

10 Ibn el-Esîr, V E , 200 vd. d.
11 îbn el-Esîr, V E , 237 vd. d.; Kitâb el-TJ’yûn, nşr. Ömer el-Sa’îdî, 

Dunaşk 1972, I, 254 vd.
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vetlerle şehir dışında onu karşıladı. Yapılan savaşta el-Muktedir ha-
yatını kaybetti (27 Şevval 320/1 Kasım 932)12.

Yeni halife için Mûnis, el-Muktedir’in oğlu Ebu’l-Abbas Ah- 
med’i teklif etti ise de yaşının küçük olması sebebiyle bu teklif ka-
bul edilmedi. Neticede daha önce iki defa bir kaç günlüğüne halife 
ilân edilmiş olan el-Kahir’in hilâfete geçirilmesine karar verildi. 
Mûnis, el-Kahir’in halifeliğini istemiye istemiye kabul etmek mec-
buriyetinde kalmıştı. Zira, iki seferinde de el-Kahir’in halifelikten 
uzaklaştırılmasına kendisi sebep olduğu için ondan çekiniyordu.

Halife el-Muktedir’in öldürülmesi üzerine oğlu Abdulvâhid ve 
maktul halifeyi desteklemiş olan Muhammed b. Yakut, Hârûn b. 
Garîb, Müflih ve Muhammed b. Râ’ik Medâ’in’e ve oradan da Vâ- 
sıt’a kaçtılar. Fakat aralarında anlaşmazlık çıktı ve Mûnis’ten âmân 
istediler. Tekliflerinin kabul edilmesi üzerine Bağdad’a döndüler13. 
Kendisine karşı daha önce takındığı tavır sebebiyle Mûnis’ten çe-
kindiği anlaşılan el-Kahir, onun nüfûzunu kırmak düşüncesiyle Mu-
hammed b. Yakut’a teveccüh etti; ona idârede geniş selâhiyetler ver-
di. Muhammed b. Yakut’un, kısa zamanda merkezde büyük bir iti-
bar kazanması Mûnis’i rahatsız ediyordu. Çok geçmeden Mûnis ile 
vezir İbn Mukla, Muhammed’i her hususta destekliyen Halife el- 
Kahir’i hal’e karar verdiler. Çevrilen entrikalardan zamanında ha-
berdar olan el-Kahir, îbn Mukla’yı vezirlikten azlettiği gibi, Mû-
nis’i de yakalıyarak önce haps ve sonra da idam ettirdi14.

Bu badireyi atlatabilen îbn Mukla halife aleyhine kesif bir pro-
pagandaya başladı. Nitekim kısa zamanda etrafına oldukça kala-
balık bir kuvvet toplamayı başaran îbn Mukla el-Sâcîye ve el-Huca- 
rîye’yi de kazanmasını bildi. Böylece kuvvetlerinden iyice emin ol-
duktan sonra saraya hücum ederek halifeyi yakaladı ve halifelikten 
çekilmemekte direndiği için gözlerine mil çektirerek hapse attırdı, 
îbn Mukla ve taraftarları hapiste bulunan Ebu’l-Abbas Ahmed’i ha-
pisten çıkararak el-Râdî bi’llah ünvanı ile halife ilân ettiler (6 Ce- 
mâziyelevvel 322/24 Nisan 934)15. Bu sefer de, tekrar vezirlik ma-

12 îbn el-Esîr, vm , 241 vd. d.; Kitâb el-ZJ’yûn, 255.
13 îbn el-Esîr, vm , 248 vd. d.
14 îbn el-Esîr, vm , 250 vd. d.
15 İbn el-Esîr, VJLU, 279 vd.; Kitâb el-TJ’yûn, I, 275 vd. d.



kamına geçen İbn Mukla ile ordu kumandanı Muhammed b. Yakut 
arasında rekabet başladı. Muhammed’in devletin yegâne bakimi ol-
ması, İbn Mukla ile halifenin birleşmesine zemin hazırladı. İbn Muk- 
la’nm el-Râdî’ye yaptığı telkinler meyvesini vermekte gecikmedi ve 
Muhammed b. Yakut sarayda yakalanarak hapsedildi (5 Cemâziyel- 
evvel 323/12 Nisan 935) ve aynı yıl içinde hapishanede öldü. Mu-
hammed’in kardeşi Muzaffer ise İbn. Mukla’nm araya girmesiyle af-
fedildi. Ancak bu sefer de Muzaffer’in nüfûz kazandığını ve onun 
baskıları neticesinde İbn Mukla’nın azl ve hapsedildiğini görmek-
teyiz16.

Verilmeğe çalışılan bu kısa izahatta da görüleceği gibi, Halife 
el-Mütevekkil’den itibaren bir-ikisi müstesna Abbasî halifelerinin 
idaredeki otoriteleri iyice zayıflamış, başta kumandanlar olmak 
üzere devlet erkânının devlet idaresinde tesir ve nüfuzları âdeta ha-
lifeleri gölgede bırakmıştı. Burada şu hususa dikkati çekmek iste-
mekteyim: Sâmerrâ devrinde iktidar mücadelesi kumandanlar ile 
halifeler arasında cereyan ederken Halife el-Muktedir’den itibaren 
bu mücadele devlet erkânı arasında şiddetlenmiştir. Halifeler bu 
son mücadelelerin dışında olmalarına rağmen yine de tahtlarından 
ve hattâ canlarından oluyorlardı. Merkezî idarede açık bir şekilde 
bir iktidar boşluğu ortaya çıkmıştı. İktidarın kısa fasılalarla el de-
ğiştirmesi içte ve dışta devletin zayıflamasına sebep oluyordu. De-
ğil eyaletlerde Bağdad’da bile devlet otoritesinin varlığından söz 
edilemiyordu.

Halife el-Râdî, devlet otoritesinin âdeta hissedilemez bir duru-
ma geldiği sırada el-Sûlî’nin naklettiği kendi ifâdesine göre hilâfet 
makamına zorla getirilmiştir. Devlet erkânı arasındaki nüfûz mü-
cadelesinin halifelerin hayatına mal olduğunu bilen ve gören el- 
Râdî, kendi akibetinin ne olacağmdan elbette emin olamazdı. Çün-
kü hilâfette ve hayatta kalabilmesi tamamen kendi iradesi dışında 
başkalarının vereceği kararla mümkün olabilecekti. Halife el-Râdî, 
hilâfete geçmesinden iki yıl sonra, 324 (936) yılında Basra ve Vâ- 
sıt valisi Muhammed b. Râ’ik el-Hazarî’yi Bağdad’a davet ederek 
onu E m i r ü l ü m e r â  tayin etti17. Bu müessesesinin merkezde-

16 İbn el-Esîr, v m , 305 vd.
17 İbn Miskeveyh, Tecârib el-Ümem, nşr. H.F. Amedroz ve D.S. Marg'o-
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ki otorite zaafının bertaraf edilmesi için kurulduğu anlaşılmakta-
dır. Nitekim halife tarafından ona çok geniş selâhiyetler verilmesi 
bu fikrimizi teyid eder mahiyettedir.

Halife el-Râdî emirülümerâ’yı büyük selâhiyetlerle teçhiz etti: 
Ordunun başkumandanlığı, Divân el-Harâc, Divân el-Ziyâ’ ve Di-
vân el-Ma’âvin’in reisliği, Berîd teşkilatının idaresi, valiler ve yük-
sek dereceli memurların ve hattâ vezirin tayininde bile resmen geniş 
selâhiyetlerle teçhiz edilmişti. Diğer bir ifade ile devletin İdarî, as-
kerî ve malî işlerinden tam selâhiyetle emirülümerâ mesul idi. Bu 
saydığımız hususlarda halifeye danışmadan karar alma yetkisini 
hâizdi. Protokolda halifeden sonra geliyordu. Hutbelerde halifeden 
sonra onun isminin de zikredilmesi bizzat halife tarafından bütün 
eyalet valilerine bildirilmişti18. Bunların yanında emirülümerânın 
Bağdad’da para bastırma hakkına da sahip olduğu anlaşılmakta-
dır. îbn Râ'ik’ten sonra emirülümerâ tayin edilen Beckem el-Türkî 
adına 329 (940-941) yılında basılmış dinar mevcuttur19. Diğer ta-

liouth, Bağdad, I, 351; Ebu’l-Hasan Muhammed b. Abdülmelik el-Hemedânî, 
Tekmüet Târih el-Tâberî, nşr. A. Yusuf Ken’ân, Beyrut 1958, 99; îbn el-Esîr, 
VIH, 322 vd. Muhammed b. Râ’ik, aslen Hazar Türkleri’nden olan kumandan-
lardan Râ’ik el-Hazarî’nin oğludur. (Bkz. Taberî IH, 2262) Halife el-Muktedir 
zamanmda sahib-i şurta ve hâciplik vazifelerinde bulunmuştur. El-Muktedir’in 
katli üzerine Medâ’in’e kaçtı; ancak bir müddet sonrâ affedilerek Vâsıt ve 
Basra valüiğine getirilmiştir. Merdaviç’in katlinde baş rolü oynıyan ve daha 
sonra maiyetindeki Türk birlikleri ile Vâsıt’a gelen Becken el-Türkî’nin maiye-
tine girmesiyle îbn Râ’ik oldukça kuvvetlenmişti. Merkezdeki entrikalardan 
bir dereceye kadar uzak ve kuvvet bakımından hepsinden üstün olması îbn 
Râ’ik’in emirülümerâ tayin edilmesinde esas sebep olmalıdır. Corci Zeydân, 
bu ünvanın ilk defa Hamdânî ve Büveyhî emirlerine verildiğini, îbn Râ’ik’in de 
Hamdânîler’den olduğunu ve ona «Bağdad padişahı» yahut «Bağdad sultanı» 
dendiğini ileri sürmekte ise de bunların gerçekle bir ilgisi yoktur. Kaynaklarda 
bu fikirleri destekliyecek hiç bir bügiye rastlanmamıştır; bkz. Corci Zeydân, 
Medeniyet-i Islâmîye Tarihi, türkçe tere. Zeki Magamız, İstanbul 1329, I, 133.

18 îbn Miskeveyh, I, 351; îbn el-Esîr, VIH, 322; U’yûn, TV/l, 290; îbn 
el-Tiktâka, el-Fahrî, Beyrut 1966, 282; krş. Defrémery, «Mémoire sur les Emirs 
al-Oméra», Mémoires présentés par divers savants à VAcademie des Inscrip-
tions et Beïles-Lettres, 1° série, c. H, Paris 1852, 114; Emile Tyan, Institutions 
du Droit Public Musulman, Paris 1954, I, 531 vd- d.; Marius Canard, Histoire de 
la Dymastie des H’amdanides de Jezîra et de Syrie, Paris 1953, I, 411 vd. d.

19 İbrahim Artuk-Cevriye Artuk, Istanbul Arkeoloji Müzeleri Teşhirde-
ki İslâmî Silikler Katalogu, İstanbul 1971, I, 147.
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raftan bu devrin çağdaşlarından tarihçi el-Mes’ûdî’nin kaydetmiş 
olduğu bir rivayet, hem emirülümerânın para bastırma hakkına sa-
hip olduğunu ve hem de sahip olduğu kudretini göstermesi bakımın-
dan önem taşımaktadır: Halife el-Râdî’nin lalası Ebu’l-Hasan el- 
Arudî, bir gün halifenin yanma gittiği zaman onun yalnız olduğunu 
ve elinde bir para tuttuğunu, bu parayı Beckem’in bastırdığım, pa-
ranın üzerinde Beekem’in resminin bulunduğunu ve bu resmin et-
rafında «biliniz ki, iktidar emîrü’l-muazzam Beckem’e âittir, o in-
sanların efendisidir» ibaresinin olduğunu el-Mes’ûdî’ye nakletmiş- 
tir20.

Verilen bu bilgilerin de ortaya koyduğu gibi emirülümerâ ha-
lifenin bütün icraî selâhiyetlerini devralmıştır. Abbasî tarihinde, 
Ebû Müslim, Bermekî âilesi, Afşîn, İbn el-Furat, Mûriis el-Hâdım 
v.s. gibi, devirlerinde çok kudretli şahıslar dahil hiç bir kimseye 
bu derecede geniş selâhiyet verildiği görülmemektedir. Bilhassa is-
minin hutbelerde zikredilmesi ve adına para bastırması emirülüme- 
rânm durumunu açıkça ortaya koymaktadır. Hutbe ve sikkenin ha-
lifelik alâmetlerinden olduğu dikkate alınınca bu durum daha iyi 
anlaşılır. Böyle bir duruma Islâm tarihinde ilk defa rastlamaktayız. 
Yukarıda belirtmeğe çalıştığımız gibi halifeler üzerinde kumandan, 
vezir ve diğer devlet erkânmdan bazıları büyük bir nüfûz kurmuşlar-
dı, fakat bunların hiç birisi sikke bastırma hakkına sahip değiller-
di. isimlerinin hutbelerde zikredilmesi söz konusu bile olmamıştı.

Kaynaklarda, İbn Râ’ik’dan önce mahiyet itibariyle farklı ol-
makla birlikte emirülümerâ ünvanının kullanıldığını görmekteyiz. 
Bu cümleden olarak Halife Ömer zamanında Sâsânî imparatorluğu 
ile yapılan Kadisîye savaşında Müslüman ordusunun kumandanı 
Sa’d b. Ebî Vakkas’a21 ve Einevî halifesi Yezid’in Abdullah b. el- 
Zubeyr üzerine gönderdiği ordunun kumandanı Müslim b. Ukbe el- 
Mürrî’ye22 emirülümerâ deniyordu. Diğer taraftan Abbasîler zama-

20 El-Mes’ûdî, Murûc el-Zeheb, nşr. ve fransızeaya tere. C. Barbier de 
Meynard ve Pavet de Courteille, Paris 1861-77, VHI, 340 : j j ı  h‘ l

- i .—s» -
Ancak elimizdeki Beckem’e âit parada böyle bir ibareye rastlanmamaktadır.

21 Ebû Hanîfe Ahmed b. Dâ’ûd el-Dîneverî, Ahbâr el-Tivâ. 1, nşr. V. Guir- 
gass, Leiden 1888, 129.

22 El-Dîneverî, aynı eser, 274.
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nında. da bu ünvan kullanılmıştır. 316 (928) yılında Sâhib el-şurta 
Nâzûk ile Halife el-Muktedir’in dayısının oğlu Hârûn b. Garîb ara-
sındaki mücadelede Hârûn’a halife tarafından emirülümerâ ünyanı 
verilmişti23. 321 (933)’de Mûnis’in öldürülmesi ile son bulan hâdi-
selerde Halife el-Kahir, Tarif el-Subkerî’ye daha önce Mûnis’e ve-
rilmiş olan Riyâsetü’l-ceyş, imaretü’l-ümerâ ve buyûtü’l-emvâl va-
zifelerini tevdi etmiştir24. Emirülümerâlık müessesesi hakkında, eski 
olmakla beraber ilk araştırmayı yapmış olan Defremery, Halife el- 
Mu’tasım’m meşhur kumandanlarından Afşin’in, onun ölümünden 
sonra başkumandanlık mevkiine yükselen ve halife tarafından bir 
tac verilen Aşnâs’m ve el-Mütevekkil zamanmda ordu kumandanlı-
ğı, beytülmâlm idaresi, hâciplik ve berîd teşkilatı reisliği vazifele-
rini uhdesinde toplıyan Inak’ın emirülümerâ olabileceklerini ileri sür-
mektedir25. Burada şu hususu belirtmek gerekmektedir: Aynı ünva- 
nın îbn Râ’ik’ten önce bazı kumandanlara verildiği açık bir şekilde 
görülmektedir. Ancak bu hususta kaynakların verdiği kısa bilgiler- ' 
den, İbn Râ’ik ile diğerlerinin sahip oldukları hak ve selâhiyetler ba-
kımından aralarmda büyük farklar olduğu neticesine varılabilir. Az 
rastlanmakla beraber emirülümerâlık başlangıçta ordu kumandanı 
yerine kullanılıyordu. Yukarıda bahsettiğimiz selâhiyetlerin onlara 
da verildiğine dair herhangi bir bilgiye rastlayamadık. Afşin, Aş- 
nâs ve Inak’m emirülümerâ oldukları görüşü ise, bunların sahip ol-
dukları kudret ve nüfûz sebebiyle bir tahminden ileri gidememekte- 
dir. Her ne kadar gerek bunlar ve gerekse Halife el-Mütevekkil’den 
itibaren bazı kumandanlar halifelere hemen her istediklerini kabul 
ettiriyor iseler de, bu sadece sahip oldukları kuvvetten ileri gelmek-
te idi. Halifeler tarafından kumandanlığın ötesinde kendilerine bir 
selahiyet verilmemişti. İbn Râ’ik ise bunlara karşılık bizzat halife 
tarafından büyük selahiyetlerle teçhiz edilmişti. Bu, bakımdan emi- 
rülümeralığm, vezirlik, hâciplik, valilik v.s. gibi bir müessese ola-
rak bu şekilde geniş selahiyetlerle ilk defa Halife el-Râdî tarafın-
dan 324 (936) yılında kurulmuş olduğunu kabul edebiliriz.

İbn Râ’ik ile başlıyan emirülümerâlık, kısa süre sonra devlet 
erkânı arasında rekabet unsuru olmada gecikmedi. Nitekim iki yıl

23 İbn Miskeveyh, I, 188; İbn'el-Esîr, V U , 188.
24 İbn el-Esîr, V E , 255.
25 Defremery, aynı makale, 106 vd.
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sonra maiyetindeki kumandanlardan Beekem el-Türkî, İbn Râ’ik’i 
uzaklaştırarak kendisini bu makama tayin ettirdi (938). Diğer ta-
raftan yine siyasî sebeplerle 942 yıbnda Hamdânîler’den Haşan 
(Nasır el-Devle)’a emirülümeralık payesi verildi26. Büveyhîler’in 
945 yılında Bağdad’ı işgalleri üzerine Halife el-Müstekfî bu hâne- 
dândan Ahmed’i Mu’izz el-Devle Unvanı ile emirülümerâ tayin etmek 
mecburiyetinde kalmıştır27. Siyasî bakımdan halifeye bağlılıkların- 
dan pek söz edilemiyen Hamdânîler ile halifeye tamamen tahakküm 
eden Büveyhîler’e bu Unvanın verilmesi bir mecburiyet tahtında ol-
muş ve emirülümerâlık müstakil bir hükümdar karşılığında kulla-
nılmaya başlamıştır.

Bu Unvanın Selçuklular’dan itibaren Osmanlı imparatorluğunun 
son yıllarına kadar değişik mahiyetteki memuriyetleri ifade etmek 
için kullanıldığı görülmektedir. Selçuklular’da hanedan üyesi olup 
bir şehrin veya bölgenin idaresine memur edilenlere emirülümerâ 
denmekte idi. Meselâ Sultan Melikşah’m amcası Osman, emirülüme-
râ lâkabını taşıyor ve Toharistan’ın idaresini yürütüyordu28. Diğer 
taraftan Selçuklu ordusunun üst seviyedeki kumandanları olan si- 
pehsâlâr, emîr-i emîrân, mukaddem ül-ceyş, nakîb ve serhenk ara-
sında emirülümerâya da rastlamaktayız29. Fatımîler’de, Musul ve 
Şâm atabeglerinde ve Memlûkler’de kumandan olarak emirülümerâ 
kullanılmaktadır30. îlhanlılar zamanında ordu kumandanına Bey-
lerbeyi (Biglâr Bigi) yahut emirülümerâ veya Mir-i mirân deniyor-
du31. Akkoyunlular’da ise ordu başkumandanı, emirülümerâ veya 
melikülümera ünvanmı taşıyordu32. Osmanlı devletinde eyalet teş-

26 Marius Canard, aynı eser, 425 vd.
27' K.V. Zİettersteen, «Büveyhîler» mad., İslâm Ansiklopedisi.
28 İbrahim Kafesoğlu, Sultan Melikşâh Devrinde Büyük Selçuklu İmpa-

ratorluğu, İstanbul 1953, 20; Osman Turan, Selçuklu Tarihi ve Türk İslâm Me-
deniyeti, İstanbul 1969, 153.

29 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatına Medhal, İstan-
bul 1941, 60; İbrahim Kafesoğlu, aynı eser, 163.

30 Emile Tyan, aynı eser, İ, 533, not 1.
31 Bertold Spuler, İran Moğolları, türkçe tere. Cemal Köprülü, Ankara 

1957, 436.
32 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, aynı eser, 309.
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kilatı kurulduktan sonra eyalet valileri olan beylerbeyilere aynı za-
manda emirülümerâ da deniyordu33. Bu uzun müddet devam etmiş 
ve 1259 (1843-44) yılından itibaren mülkî rütbelerden livalığa kar-
gılık olmak üzere emirülümerâ rütbesi ihdas edilmiştir. Bu durum 
Osmanlı devletinin son yıllarına kadar devam etmiştir34.

33 Tursun Bey,Târih-i Ebu’l-Feth, haz. A. Mertol Tulum, İstanbul 1977, 
208; ayrıca bkz. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı tarihinde Kapıkulu Ocakları, 
Ankara 1944, H, 78; aynı müellif, Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teş-
kilatı, Ankara 1948, 186, 219, 325.

34 Mehmet Zeki Pakalm, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, 
İstanbul 197U, I, 527.


