EM]R-i MECLiS
ve nehiy konuları sistemli bir şekilde yer
almış, özellikle nasihat ve sözlü uyanlarla bu görevin yerine getirileceği ifade
edilmiş, hatta aşırıya kaçmamak şartıy
la fiili tedbire başvurmayı caiz görenler
de olmuştur. Ancak bu alimler imam
ortaya çıkineaya kadar zalimlere karşı
silahlı mücadele ve isyanı reddetmişler,
bu yetkinin imama veya onun nasbettiği kişiye ait olduğunu kabul etmişlerdir
(Eir. , I, 995).
islami kaynaklarda emir bi'l-ma'rüf
nehiy ani'l-münkere geniş yer verilmesi
ve bu ilkenin daha çok hükmü ve uygulanmasıyla ilgili olarak yapılan tartışma
lar, konunun islam toplum hayatı açısın
dan büyük önem taşıdığını göstermektedir. Kaynakların incelenmesinden çı
kan sonuca göre emir bi'l-ma'rüf nehiy
ani'l - münker fert ve toplum hayatına
din, akıl ve maşeri vicdan tarafından benimsenen inançların, değerlerin ve yaşama tarzının hakim kılınması; dinin,
aklın ve sağduyunun reddettiği her türlü kötülüğün önlenmesi yolunda ferdi ve
toplu gayretleri, siyasi ve sivil önlemleri
ifade etmektedir. Konuyla ilgili çok sayıdaki ayet ve hadis yanında bilhassa.
"Kim bir kötülük görürse eliyle, buna
gücü yetmezse diliyle onu önlesin; buna da gücü yetmezse kalbiyle kötülüğe
öfke duysun; bu ise imanın en zayıf derecesi dir" (Müslim, "İman", 78; Ebü Davüd. "Salat", 232) mealindeki hadis, islam'ın ortaya koyduğu dünya görüşü ve
değer yargıianna aykırı tutum ve davranışlara karşı fiili tedbirler almayı, sözlü
uyarı ve psikolojik direniş şe klinde tepkiler gösterıneyi gerekli kılmıştır. islam
bilginleri bu tür nasların ferdi. sosyal ve
evrensel planda önemini dikkate alarak
davet ve cihad şeklindeki dışa dönük faaliyetler yanında içe dönük ıslah çalışma
larının gerekliliğini de ısrarla belirtmiş
lerdir. Zaman zaman bu ilkenin ihmal
edildiği şeklindeki yakınmalara rağmen

(mesela bk. Gazziili, ll, 255; ei-Makdisi, I,
157; Nevevi, ll, 24; İbn Teymiyye, ll, 295)
devletin hisbe teşkilatının sürdürdüğü
resmi faaliyetlerden başka vaaz, irşad,
nasihat gibi çalışmalar da her dönemde
etkili bir şekilde yürütülmüş; özellikle
dini gayret ve harniyeti güçlü kişiler şart
ların elverdiği ölçüde ferdi. ailevi ve içtimai seviyede iyiliğin gelişip güçlenmesi, kötülüğün önlenmesi yolunda çaba
harcamışlardır. Pertlerin dini ve ahlaki
hayatın gelişmesine, kamu düzeninin
sağlanmasına katkıda bulunmayı bir

müslümanlık ve vatandaşlık borcu şek
linde telakki etmeleri islam toplumunun
bir karakteristiği olarak görünmektedir. Bu telakkinin, özellikle XIX. yüzyıl
dan itibaren Batı'ya has anlamıyla gelişen ferdiyetçi ve liberalist düşünce ve
anlayışların tesiri altında bir ölçüde zayıfladığı görülürse de geleneksel islam
toplum yapısı bu husustaki etkisini hala sürdürmektedir. Ayrıca islam dünyasının hemen her tarafında islami kimli ğe dönüş yolundaki ciddi çabalar da emir
bi'l-ma'rüf nehiy ani'l-münker kapsamı
içinde değerlendirilebilecek olan önemli
faaliyetlerin canlanmasına yol açmıştır.
Vaaz ve irşad gibi geleneksel ıslah faa liyetleri yanında basın yayın, konferans,
seminer gibi modern usul ve araçlarla
yürütülen çalışmalar bu yöndeki önemli
gelişmelere örnek gösterilebilir.
Kur ' an-ı Kerim'den başlamak üzere
bütün islami kaynaklarda çocuklar, kadınlar. yaşlılar, sakatlar, kimsesizler. çalışanlar gibi kesimlerin haklarıyla dini
değerler, çevre, canlı ve cansız tabiat,
halk sağlığı ve genel olarak insan hakları, ilim ve kültür, adalet, hürriyet, toplumsal barış gibi değerlerin ve ideallerin korunup geliştirilmesine özel önem
verilmiş, bunlara yönelik her türlü zararlı ve yıkıcı eğilimlerin etkisiz kılınma
sı ve genel olarak islam'ın fitne ve fesat saydığı kötülüklerin bertaraf edilmesi istenmiştir. Bütün bu hedeflere
ulaşmak maksadıyla kurulan dernek,
vakıf vb. teşkilatların islami ölçülere uygun çalışmalarının da toplum için farz-ı
kifaye sayılmış olan emir bi'l-ma'rüf nehiy ani'l-münker içinde değerlendirilme
si gerekir. Bu tür faaliyetlerin kurum
planında arttırılarak sürdürülmesi hem
islam'ın ruhuna hem de modern hayatın gerçeklerine uygun görünmektedir.

Bu arada Ehl-i sünnet'in toplumda
yeni haksızlıklara, fitne ve fesada yol açıl
masını önlemek düşünces iyle , emir bi'lma'rüf nehiy ani'l -münker faaliyetlerinde yaptırımlı fiili müdahaleleri sadece
resmi kurumlara bıraktığı, fertlerin ve
dolayısıyla sivil örgütlerin yetkisini ise
eğitme. aydınlatma ve uyarma gibi barışçı teşebbüsler ve iyiliğe ortam hazır
lamakla sınırladığı gözden uzak tutulmamalıdır. Ayrıca bu tür faaliyetlerin
ehliyetli kimseler tarafından ve sadece
ma'rüf veya münker olduğu hususunda
islam bilginlerince görüş birliği sağlan
mış olan konularda sürdürülmesi gerekmektedir.
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Bazı İslam devletlerinde
sultanla devlet adamlarının
katıldığı önemli meclisleri
tertip etmekle görevli kimse.

_j

Anadolu Selçukluları, ilhanlılar ve Memlükler'in saray teşkilatında görülen emir-i
meclis hükümdarla görüşmek isteyenleri huzura alır ve çeşitli vesilelerle dü-
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zenlenen meclis ve merasimlerde teşri
fat nazırı olarak görev yapardı. Anadolu
Selçukluları'nın önde gelen simalarından
biri olan Mübarizüddin Behram Şah'ın
emir- i meclis olarak anılması, bu memuriyetin Selçuklu sarayında önemli bir yeri olduğunu göstermektedir.
Memlükler'de bu kurum ei-Melikü'zZahir Baybars (1260-1277) tarafından ihdas edilmiştir. Başlangıçta emir-i meclisin görevi teşrifat divanı reisliği ve sultanın korunması iken daha sonra cerrahlar, kırık-çıkıkçılar, göz doktorları ve
diğer hekimlere nezaret etme vazifesi
de ona verildi. Ayrıca naib-i saltanat. vezir. katibü's-sır. muhtesibler. divan nazırları, kadılar ve beytülmal vekilinin işti
rakiyle toplanan meclisü's-sultanın gündemini de emir-i meclis hazırlardı. Protokolde naib-i saltanat. atabegü'l- asakir ve re'sü'n-nevbeden sonra dördüncü
sırada yer alırdı. Bahri Memlükleri devrinde (1250-1 390) emir-i meclis rütbece
emir-i silahtan öndeydi. Ancak daha sonraki dönemde önemini bir ölçüde kaybetti ve emir-i silahtan sonra üçüncü sı
rada yer aldı. Emir-i meclis atabegliğe
yükselen üç büyük emirden başta geleniydi. Bu sıranın bazan değişerek emir-i
silahın öne geçtiği de olurdu. Rütbesi
emir-i silahtan yüksek kabul edildiği zamanlarda da bazı emirler, devletteki nüfuzu ve siyasi gücü sebebiyle emir-i silahı emir-i meclise tercih etmişlerdir. Nitekim ei-Melikü'z-Zahir Çakmak 837
(1433) yılında emir-i meclis tayin edildiğinde hem kendisi hem de arkadaşları
bundan memnun olmamışlar ve arkadaş
ları onu emir-i silah olarak tayin ettirmişlerdi.

xv. yüzyıldan itibaren naibler. tablhanat ve ümera-i miinin maiyetlerinde birer emir-i meclis bulundurmaları adet
olmuştu.
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Emir-i Nizarn Hasen Al! Han
b. Muhammed Sadık Han Gerrası
(1820- 1900)
İranlı subay, devlet adamı,

L

edip ve hattat.

_j

Salar-ı leşker (ordu kumandanı) unvanı
ile de tanınır. Batı iran'ın Gerrus idari
bölgesine bağlı Bicar'da doğdu. Timurlular, SafevTier. Afşarlılar. Zendler ve Kaçarlar devrinde önemli hizmetlerde bulunmuş olan Kebudvend ailesine mensuptur. Babası Muhammed Sadık Han
Gerrus valisi idi.

Emir-i Nizarn Arapça, tarih ve hat öğ
renimi gördükten sonra on yedi yaşın
da iken devlet hizmetine girdi ve Gerrus alayının kumandanlığına tayin edildi.
Alayı ile birlikte 1837'deki Herat kuşat
masında Kaçarlar'dan Muhammed Şah'a
yardım etti. 1838'de Tebriz Garnizonu'na tayin edildi. Bir süre burada kaldık
tan sonra 1841'de Kirmanşah 'ta önemsiz bir göreve getirildi. 1844 'te Bicar' a
çağırıldı. Babasının şüpheli ölümü üzerine buradan ayrılıp Tahran'a gitti ve orada baba katili olmakla suçlandı. Ayrıca
Kaimmakam Mirza Ebü'l-Kasım'ın (ö.
ı ı 93 1 ı 779) taraftarlığını yaptığı için onun
rakibi Hacı Mirza Akasi tarafından cezalandırıldı. Ancak Nasırüddin Şah'ın tahta çıkması (1264 / 1848) üzerine Emir-i
Kebir Mirza Muhammed Taki Han, Emir-i
Nizam ' ı Gerrus alayı kumandanlığına tayin etmek suretiyle ona eski itibarını kazandırdı. Nasırüddin Şah'ın ilk günlerinde devlette başarılı hizmetlerde bulundu. Bu süre içinde ülkede çıkan ayaklanmaları bastırmak üzere harekete geçen devlet kuvvetlerine katıldı. Nitekim
1848'de Muhammed Hasan Han'ın ayaklanmasını bastırmakla görevlendirilen
Şehzade Murad Mirza Hüsamüssaltana·ya yardıma gönderildi. 1850'de kendisine Babi (Bahai) ayaklanmasını bastırma
görevi verildi. Buradaki başarısından dolayı rütbesi yükseltildi ve şahın emir subayı oldu.
1856-1857 yıllarında meydana gelen
ingiliz- İran savaşından ve Paris Antiaş
ması'ndan sonra İran'ın görüşlerini anlatmak üzere o sırada Bağdat'ta bulunan İngiliz bakanı Charles Murray'ın yanına gitti. 1858'de şahın dostluk mesajını iletmek maksadıyla Avrupa'ya gönderildi. Onun bu seyahatinin asıl amacı.
iran'ın toprak bütünlüğünü korumak ve
İngiliz- Rus rekabetine karşı diğer Avru-

pa devletlerinin yardımını sağlamaktı.
Londra. Paris, Berlin, Brüksel gibi Avrupa başşehirlerindeki çeşitli devlet adamIarı ile tanıştı. Ardından Paris büyükelçiliğine tayin edildi ve lll. Napolyon'la dostane ilişkiler kurdu. Fransa'dan bazı ateş
li silahların ve İran ordusunda istihdam
edilmek üzere subay ve teknik personelin gönderilmesini sağladı. Aynı konuda
Avusturya ile de anlaşma yaptı. Avrupa'ya' giderken birlikte götürdüğü kırk iki
darülfünun mezununun çeşitli yüksek
okullarda yetiştirilmesini sağladı. 1867'de Meclis-i Şura-yı Devleti üyeliğine seçildi.
Paris büyükelçiliği sırasında hastalanıp
ülkesine dönmek zorunda kalan Emir-i
Nizam. 1871 'de Mirza Hüseyin Han Müşirüddevle'nin yerine istanbul büyükelçiliğine tayin edildi. istanbul'daki görevi
esnasında yaptığı tek önemli icraat, Kaçarlar' dan Muhammed Şah· ın on sekiz
yıldan beri Bağdat'ta sürgünde bulunan
oğlu Abbas Mirza Mülkara'yı kurtarmak
oldu. Ülkesine döndüğünde tümen kumandanlığına yükseltildi. Bu arada Bayındırlık Bakanlığı'nı (Fevaid-i Amme) kurdu (1872) ve bu görevi 1881 yılına kadar
yürüttü. 1881' de ordu kumandanlığına.
ardından da Azerbaycan eyaJet valiliğine
tayin edildi. Bu görevlerden sonra kendisine sırasıyla "salar-ı leşker" ve "emir-i
nizam" rütbeleri verildi. Azerbaycan'da
birçok müsbet faaliyeti yanında Rus yanlılığı gibi olumsuz davranışları halkın ve
özellikle Tebriz ulemasının memnuniyetsizliğine sebep olduğu için 1882'de Tahran'a çağrılarak bu görevinden istifa ettirildi, ancak iki ay sonra Kirmanşah valiliğine getirildi. 1897'de, Azerbaycan'da
bulunan Veliaht Muhammed Mirza'nın
işlerini yönetmekten ibaret olan pişka
ri görevine getiriidiyse de Muhammed
Mirza· nın sert davranışları üzerine bu
görevinden istifa etti. 1899 ·da Kirman
valiliğine tayin edildi. 5 Ramazan 1317'de (7 Ocak 1900) burada öldü ve Ni'metullah Velfnin haziresine defnedildi.
Yetenekli bir asker ve yönetici olarak
Emir-i Nizarn aynı zamanda kendine has bir üslübu olan usta bir hat-

tanınan

tattı.

Emir-i

Nizam. Kaimmakam Mirza
etkisinde kalarak kaleme aldığı yazılarında sade, nükteli ve
kısa ifadeli üslubu ile tanınmıştır. Dostlarına yazdığı 164 mektubu (ihvaniyyat)
ihtiva eden Münşe, adlı eseri birkaç
defa basılmıştır (Tebriz 132 I , ı 328; Tahran 1322, 1327, 1331). Pendname-i YalıEbü'I-Kasım'ın
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