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(bk. MiRZA TAKİ HAN). 
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(ö. 772 / 1370) 

Nakşibendiyye tarikatının kurucusu 
Bahaeddin Nakşibend'in mürşidi. 

ı 
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683 (1284) yılında Buhara'nın Sühari 
köyünde doğdu. Bütün hayatını orada 
ve Buhara'nın diğer bazı köylerinde ge
çirdi; dolayısıyla onun. Hacegan'ın "se
fer der-vatan" prensibine sadık kaldığı 
söylenebilir. Babasının adı Emir Hamza 
olup kendisinin asıl adı bilinmemektedir. 
"Emir" lakabı Hz. Peygamber'in nesiin
den olduğuna, Buhara'nın Farsça (veya 
Tacikçe) lehçesinde "çömlekçi" manası
na gelen "Külal" kelimesi ise mesleğine 
işaret eder. 

Emir Külal gençliğinde, Buharalılar'ın 
güreşi bid'at saymalarına. özellikle ken
disi gibi bir seyyide yakıştıramamaları
na rağmen güreşmeyi çok seviyordu. Ri
vayete göre bir gün Ramiten köyünde 
güreşirken Hacegan silsilesi büyüklerin
den Muhammed Baba Semmasf'nin yolu 
oraya düşmüş ve güreşçileri uzun uzun 
seyrederken maiyetindekilerden birinin 
bu duruma hayret ettiğini sezince, "Bu 
güreş alanında sohbeti bir hayli insanı 
kemale erdirecek biri var, ben onu sey
rediyor ve onu avlamak istiyorum" de
miş, bir müddet gözlerini Emir Külal'e 
dikmiş, sonra da yoluna devam etmiş
tir. Bunun· üzerine Emir Külal derhal gü
reşi bırakıp şeyhi evine kadar takip et
miş ve Semmasi onu manevi evlat ola
rak kabul etmiş, kendisine tarikat ada
bını öğretmiştir. Bu olaydan sonra Emir 
Külal yirmi yıl kadar Semmasi'nin hal
kasına devam etti. Şeyhinin yanına git
mek için her pazartesi ve perşembe gü
nü Sühari köyü ile Semmas köyü arasın
daki mesafeyi zikir yaparak katederdi. 
Onun manevi yetiştiricileri arasında, o 
dönemde Hacegan'la içiçe bulunan Ye
sevi tarikatından Seyyid Ata'yı da zikret
mek gerekir. 

Kemale ulaştıktan sonra Emir Külal, 
Semmasi'nin daha bebekken manevi ev
lat olarak kabul ettiği Bahaeddin Nak
şiberid'in tasawufi terbiyesiyle görev
lendirildi. Mevcut kaynaklardan bu ter
biyenin merhalelerini takip etmek pek 
mümkün değildir. Ancak Fahreddin Ali'
nin kaydettiğine göre bu vazifeyle gö
revlendirildikten bir süre sonra Emir Kü-
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lal, Sühari' de yapılan bir camiye tuğla 
taşımakta olan Hace Bahaeddin'i çağı
rıp, "Ruhaniyetinin kuşu beşeriyet yu
murtasından çıktı" diyerek ona sülükünü 
tamamladığını bildirmiştir (Reşahat Ter

cümesi, s. 80). Hace Bahaeddin, Emir Kü
lal' in halkasından ayrıldıktan sonra baş
ka şeyhlerden de faydalanmış olmakla 
birlikte Emir Külal onun ilk ve en önem
li mürşididir. Nitekim Abdurrahman-ı Ca
mi, Bahaeddin'in "nisbet-i sohbet taal
lüm-i adab-ı sülük ve telkin-i zikri"nin 
Semmasi'den olduğunu vurgular (Lamii, 
S. 415) 

Hacegan'ın manevi atası olan Yüsuf 
el-Hemedanf'nin (ö 535/ 1140) başlattı

ğı bir geleneğe uyan Emir Külal dört ha
life tayin etti. Bunlar ikinci oğlu Emir 
Hamza ile Mevlana Arif Dikgerani, Şeyh 
Yadigar Künsürüni, Şeyh Cemaleddin Di

hestani'dir. Emir Külal'in en büyük oğlu 
Emir Burhan'ın manevi terbiyesiyle gö
revlendirilmekle bir nevi öncülük kaza
nan Bahaeddin Nakşibend'in onun hali
feleri arasında yer almaması dikkat çe
kicidir. Emir Külal'in Emir Şah ve Emir 
Ömer adlarında iki oğlu daha vardı. İlk 
iki halifesi de mürid yetiştirdiğine göre 
Hacegan silsilesinin bu kolunun Nakşi
bendflik'le yanyana bir iki nesil devam 
ettikten sonra aynı tarikatla birleştiği 

anlaşılmaktadır. 

Emir Külal'in Timur'un mürşidi oldu
ğu veya ona müsbet baktığı yolundaki 
rivayetler sağlam bir kaynaktan gelme
yip sadece Timur'a atfedilen sıhhati şüp
heli hatıratara (Tuzukat-i Timur[, s. 32) 
dayanmaktadır. Torununun oğlu Mevla
na Şehabeddin, Emir Külal'in Timur için 
dua etmekten çekindiğini ve onu Semer
kant'ta ziyaret etmeyi reddettiğini söy
ler (Menakıb- ı Emir Külal-ı Sahar~ vr. 29b-
3 1 a). Bazı araştırmacılar, bir müddet Ti
mur' un yanında kalan ve daha sonra 
Şehr-i Sebz'de vefat edip oraya defne
dilen Şemseddin Külal'in Emir Külal ile 
aynı kişi olduğunu sanmışlardır. Bu ha
taya düşenlerden biri de meşhur Rus 
şarkiyatçısı Barthold'dur (Socineniya, ll / 
2, s. 426) . öte yandan Ni'metullahiyye ta
rikatının kurucusu Şah Ni'metullah Ve
li' nin ( ö 8341 14 31 ) menakıbnamesinde 
ifade edildiğine göre bu zat, Emir Külal'in 
Timur nezdindeki bir teşebbüsü sonucu 
Maveraünnehir'den sürülmüştür (Aubin, 
s. 12-15). Ancak başka kaynaklarda te
yit edilmeyen bu iddiayı ihtiyatla karşı
lamak gerekir. 

Emir Külal 8 Cemaziyelewel 772 (28 
Kasım 1370) tarihinde doğduğu köyde 
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vefat etti ve orada defnedildi. Türbesi 
kısa zamanda ziyaretgah haline geldi. 
Orada türbedarlık yapan soyu kurulan 
vakıflardan sağlanan gelirler, yapılan ba
ğışlar ve hediyelerle geçindiler. Zaman
la köyün asıl adı unutularak Mlr Külal 
diye tanınmaya başlandı (Sadreddin Ay
ni,s.l049) 

Bursa evliyalanndan Emir Sultan'ın 

(ö 833 / 1429) Emir Külal'in oğlu olduğu 
yolundaki rivayetler tamamen asılsızdır. 
Nitekim kaynaklarda Emir Sultan'ın ba
basının Hacegan'a değil Nurbahşiyye ta
rikatına mensup göstenlmiş olması da 
bu rivayetlerin asılsız olduğunu göster
mektedir. 
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EMiR bi'I-MA'RÜF 
NEHİY ani'l- MÜNKER 

(FI ~ ~~.J u~~__,..':il l 

İyiliği emredip 
kötülükten vazgeçirmeye çalışma 

yönündeki faaliyetler için kullanılan 
dini, ahlaki ve hukuki bir tabir. 

_j 

Arapça'da "bilmek, tanımak, düşüne

rek kavramak" anlamındaki 'irfan kö
künden gelen ma'rüf sözlükte "bilinen, 
tanınan, benimsenen şey· manasma ge-
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lir. "Bir şeyi bilmemek, bir şey zor ve sı
kıntılı olmak" gibi anlamlar taşıyan nükr 
veya nekaret kökünden gelen münker 
ise tasvip edilmeyen, yadırganan, sıkıntı 
duyulan şey" demektir. Ma'rüf kelimesi 
Cahiliye döneminde "iyilik, ikram, gö
nül okşayıcı söz ve davranış" anlamında 
yaygın olarak kullanılmaktaydı. Nitekim 
Züheyr b. Ebü Sülma'nın Mu<allaka'sın
da "iyi söz, cömertlik, ihsan" ve genel 
olarak "iyi davranış" manasında birkaç 
yerde geçmektedir (bk. Zevzeni, s. 107, 
119, 120). Tarafe'nin Mu<alla~w'sında 
münker ile aynı kökten gelen bir keli
me "yadırgama, birinin varlığından hu
zursuz olma" anlamında kullanılmıştır 

(a.e., s. 82) Hem ma'rüf hem de münke
rin eski anlamlarıyla ilgili dikkate değer 
bir örnek Ebü Temmam'ın el-Ijamô.se'
sinde geçmektedir (s. 161). Burada, Ca
hiliye dönemi şairlerinden Musafi' b. Hu
zeyfe'nin. yokluğundan derin üzüntü duy
duğu Beni Amr kabilesini methederken, 
"Onlar dostlara fayda. düşmaniara za
rar veren bir topluluktu; iyilik de (ma'rOf) 
kötülük de (münker) onlardandı " der. Es
ki Arap edebiyatında ma'rüf yerine 'urf, 
münker yerine nükr kelimeleri de kul
lanılmıştır (mesela bk. Ebu Temmam, s. 
165) 

Kur'an'da ve hadislerde diğer birçok 
terim gibi ma'rüf ve münkerin de kıs

men eski anlamlarını korumakla birlik
te kapsamlarının genişlediği görülmek
tedir. Bu kaynaklarda iyi ve doğru ola
rak kabul edilen inanç, düşünce ve dav
ranışlara tek kelimeyle işaret edilmek 
istendiğinde en çok ma'rüf kelimesi ; 
yanlış, İslam dinine yabancı, müslüman 
toplum tarafından yadırganan inanç, dü
şünce ve davranışlar için de -bazan fah
şa ile birlikte- münker kelimesi kullanıl
maktadır (bk. M. F. Abdülbaki, el-Mu'cem, 

"carf", "nkr" md.leri ; Wensinck, el-Mu<cem, 

"carf", "nkr" md.leri). 

Genellikle dil alimleri, ma'rüf ve mün
kerin Cahiliye döneminden beri devam 
eden din dışı anlamlarına dikkat çekmiş
lerdir. Mesela İbn Manzür'un ma'rüf için 
yaptığı değişik tariflerden biri şöyledir : 

"Ma'rüf münkerin zıddı olup insanın fay
dalı bulduğu. hoşlandığı. memnun oldu
ğu şeydir". Böylece münkerin de "insa
nın vicdanını rahatsız eden şey" olduğu 
anlaşılmaktadır. Her iki kavram islam 
kültüründe eski anlamlarının yanında 

yoğun bir dini muhteva da kazanmış, bu 
sebeple tariflerde çoğunlukla bu ikilik 
yani din dışı ve dini anlamlar göz önün-

de tutulmuştur. Ragıb ei-İsfahanf, "Ma'
rüf, akıl ve şeriatın iyi olarak nitelendir
diği fiilieri ifade eden bir isimdir; mün
ker de yine aklın ve şeriatın benimse
mediği, yadırgadığı şeydir" der (el-Mü{

redat, ,carf" md.). İbn Manzür ise urf gi
bi ma'rüfun da iyi ve güzel fıiller için kul
lanıldığını ifade etmiştir. Bu açıklama
lar, ma'rüfla urfün birbirinin yerine kul
lanıldığı eski uygulamanın devam etti
ğini göstermektedir. İbn Manzür. ma'
rüf kelimesinin hadislerde de sık sık geç
tiğini hatırlattıktan sonra bu kavramın 
Allah'a itaat sayılan, O'na yakıniaşmayı 
sağlayan. insanlar için iyilik olarak ka
bul edilen ve şeriatça değer verilen (men
dup) bütün güzel tutum ve davranışları 
ifade ettiğini söyler; ayrıca bu kavramın 
genellikle insanlar arasında iyi bilinen, 
tanınan, benimsenen. görüldüğünde ya
dırganmayan tutum ve davranışları da 
içerdiğini belirtir. Bu şekilde ma'rüfun 
ve dolayısıyla münkerin eski din dışı an
lamlarıyla islam kültüründe kazandığı 
yeni anlamları ortaya koyar. 

islam dini inançta, zihniyette, gele
nek ve görenekierde esaslı değişiklik ve 
yenilikler yaptığı için özellikle ma'rüf ve 
münkerin tariflerini veren dini eserler
de şeriata uygunluk ölçüsü ön plana çı
karılmıştır. Cahiliye döneminde bir eyle
min ma'rüf veya münker sayılmasının 
temel ölçüsü bu eylemin kabile gelenek
lerine uygun düşüp düşmeme keyfiye
tiydi. Gelenek ve görenekierin dini ölçü
lerle uyuşması şartıyla bu ilişki islami 
dönemde de devam et:tirilmiş (Taberi, 
vııı, 163); daha çok edep, hikmet ve ah
lak literatüründe olmak üzere islam di
ninin getirdiği hayat tarzına. görgü ku
rallarına uygun olan söz ve davranışlar 
ma'rüf, uygun olmayanlar da münker sa
yılmıştır. Ancak bilhassa kelam tartış

malarının başlamasıyla ma'rüf ve mün
kerin tesbitinde gelenek ve görenekler
den ziyade akıl ve şeriat ölçüleri üzerin
de durulduğu görülür. Nitekim Mu'tezi
le ulemasının çoğunluğu, hüsün ve ku
buh anlayışlarının bir sonucu olarak ak
lın iyi saydığı fiilieri ma'rüf, kötü saydı
ğım da münker kabul ederken Selefiler 
ve Eş'ariler akıl yerine nakli esas almış
lar ve genellikle ma'rüfu " şeriatın iyi say
dığı söz ve fıil ", münkeri de "şeriatın vu
kuunu sakmeali gördüğü şey" diye tarif 
etmişlerdir (Gazzali, ll, 414; et-Ta'rı{at, 

"macrılf" md.). Bu tariflerin, ma'rüf ve 
münkerin uzun tarihi geçmişe dayalı çok 
yönlü anlamlarını daralttığı görülmek-


