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Hindistan’ýn
Batý Bengal eyaletinde bir þehir

ve idarî bölge.˜ ™

Ganj nehrinin kollarýndan Bhagirathi’nin
doðu yakasýnda XVI. yüzyýlýn sonlarýnda
Bâbürlü Hükümdarý Ekber Þah zamanýn-
da kurulmuþ olan þehrin önceki adý Mak-
sûdâbâd’dýr (Mahsûsâbâd). Riyâ²ü’s-se-
lâ¹în müellifi Gulâm Hüseyin Selîm bu is-
mi Maksûd Han adlý bir tüccara nisbet et-
mekte ve onun yaptýðý yatýrýmlarla bura-
nýn kýsa zamanda tanýnmýþ bir ticaret mer-
kezi haline geldiðini söylemektedir. XVII.
yüzyýlda özellikle ipek ticaretiyle tanýnan
Maksûdâbâd Ýngiliz, Fransýz ve Hollandalý
tüccarlarýn bölgedeki önemli üslerinden bi-
riydi. Seyyah Tavernier 1666’da buradan
büyük bir kasaba diye bahseder.

Þehre bugünkü adýný veren Mürþid Kulý
Han (Kartalap Han; ö. 1727) aslen Brah-

man’dýr; çocuk yaþta müslümanlarýn eline
geçti ve Ýran’da eðitim gördü. Bâbürlüler’in
hizmetine girdikten sonra Evrengzîb’in sa-
rayýnda yükselerek 1705’te Bengal, Bihâr
ve Orissa’dan müteþekkil Bengal eyaleti-
nin nevvâbý oldu; yeni eyalet merkezi Mak-
sûdâbâd’ýn isminin Mürþidâbâd’a çevril-
mesi bu döneme rastlar. Mürþid Kulý Han
özellikle ticaretin geliþmesi için gayret gös-
terdi ve þehri mâmur hale getirdi. Onun
halefi Þücâüddin Muhammed Han zama-
nýnda da imar faaliyetleri devam etti ve
bir saray, tophâne, divanhâne, pek çok
idarî bina ile Ferahbâð olarak anýlan bir
park yapýldý. Fakat 1756’da Nevvâb Sirâ-
cüddevle’nin Ýngiliz Doðu Hindistan Þirke-
ti’nin idare merkezi Fort William’ý (Kalikâ-
tâ / Calcutta) zaptetmesi üzerine ertesi yýl
karþý saldýrýya geçen Ýngilizler, Plassey sa-
vaþýyla kaleyi geri aldýklarý gibi bütün Ben-
gal’in idarî ve malî yönetimini de ele ge-
çirdiler ve nevvâbý onun sarayýna yerleþtir-
dikleri bir genel valiye baðladýlar; 1773’te
de idare merkezini Kalküta’ya taþýdýlar.
Böylece herhangi bir iþlevi kalmayan nev-
vâblar Mürþidâbâd’da oturmaya devam
etmekle birlikte Ýngilizler’in bölgedeki ti-
carî faaliyetleri de Kalküta’ya yönlendirme-
leri sonucu þehir giderek önemini yitirdi.
1769-1770’te yaþanan büyük bir kuraklýk
ve kýtlýk yüzünden çok sayýda insanýn böl-
geden göç etmek zorunda kalmasý da bu
durumu etkiledi.

Mürþidâbâd’da pek çok mimari eser bu-
lunmaktadýr. Mürþid Kulý Han çeþitli yapý-
lar inþa ettirmiþtir. Bunlar arasýnda Çihil-
sütun Sarayý, dört tarafý medrese olarak
kullanýlan odalarla çevrili cuma camisi baþ-
ta gelenlerdir. Katra Mescid adýyla bilinen
bu cami yüksek bir zemin üzerinde yapýl-
mýþtýr ve Mürþid Kulý Han’ýn kendi inþa et-
tirdiði türbesi de bu caminin giriþindedir.
Bhagirathi ýrmaðýnýn karþý kýyýsýnda yer
alan Ýtalyan tarzýndaki Nizâmat Kale, Nev-
vâb Hümâyun Han tarafýndan Ýngiliz mi-
marlara yaptýrýlmýþtýr (1837); bugün kale-
nin de içinde bulunduðu ünlü Hezarduvari
Sarayý da kýsmen tahrip olmuþ durumda-
dýr. 1825 yýlýnda saray mensuplarýnýn ço-
cuklarý için inþa edilmiþ olan Nizâmat Oku-
lu günümüzde de faaliyetini sürdürmekte-
dir.

Mürþidâbâd halen Hindistan’da müslü-
manlarýn çoðunluðu teþkil ettiði birkaç
bölgeden biridir. Esasen müslüman nüfu-
sunun yoðunluðu sebebiyle 1947’de bölge
Doðu Pakistan sýnýrlarý içinde düþünülmüþ,
fakat daha sonra Ýngilizler Hindistan’a da-
hil etmiþlerdi. Merkezi Baharampûr olan

Ýslâmî dönemde Mürsiye’nin diðer En-
dülüs þehirleri gibi müslümanlar, hýristi-
yanlar ve yahudileri bünyesinde barýndýr-
mak suretiyle ortaya koyduðu bir arada ya-
þama tecrübesi, her yýl düzenlenen Mur-
cia Tres Culturas (Mürsiye üç kültür) adlý fes-
tivalle yâdedilmekte ve bir hoþgörü örne-
ði olarak bugünkü kuþaklara aktarýlmak-
tadýr. Murcia, halen Ýspanya’yý meydana
getiren on altý idarî birimden 11.317 km²
geniþliðindeki ayný adlý ilin merkezi olup
2005 yýlýnýn baþlarýna ait tahminlere göre
410.000 kiþilik bir nüfusu barýndýrmakta-
dýr. Þehrin eski kesimleri Segura ýrmaðý-
nýn kuzey, yeni kesimleri ise güney yaka-
sýnda bulunur. Buradaki tarihî ipek sana-
yii günümüzde de önemini korumaktadýr.
Monteagudo Þatosu Mürsiye’deki Murâ-
být devri askerî mimari örneklerinden bi-
ridir.
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nr. 80). Öte yandan Code civil’in kabulü ye-
rine Ýslâm hukukunun tedvinini hedefleyen
çalýþmalar da yapýlmýþ, Adalet bakaný oldu-
ðu sýrada Kadri Paþa önce el-A¼kâmü’þ-
þer£iyye fi’l-a¼vâli’þ-þaÅ½iyye adýyla ki-
þiler, aile ve miras hukukunu düzenleyen
bir kanun taslaðý hazýrlamýþtýr. Mýsýr hü-
kümeti tarafýndan yayýmlanan (1875) bu
çalýþma kanun metni olarak yürürlüðe gir-
mese bile yarý resmî bir statüye sahip ol-
muþtur. Kadri Paþa’nýn eþya ve borçlar hu-
kukuyla ilgili Mürþidü’l-¼ayrân ilâ ma£-
rifeti a¼vâli’l-insân fi’l-mu£âmelâti’þ-
þer£iyye £alâ me×hebi’l-Ýmâm Ebî ¥a-
nîfe en-Nu£mân isimli kitabý ise hüküme-
tin tâlimatýyla hazýrlanmaya baþlanmýþ ve
kanun þeklinde düzenlenmiþ olmakla bir-
likte resmen bir kanun metni olarak ka-
bul edilmemiþ, müellifin vefatýndan sonra
Mýsýr Maarif Vekâleti’nce bastýrýlýp medre-
selerde kullanýlmasýna karar verilmiþtir.

Eserin ilk baskýsýnýn sonunda müellif
nüshasýyla dikkatli bir mukabele yapýlarak
ihtiva ettiði dipnotlarla beraber basýldýðý
ifade edilmekte, dönemin Mýsýr müftüsü
Muhammed Mehdî el-Abbâsî tarafýndan
bakanlýða yazýlan mektuptan -daha önce
bu iþ için görevlendirilen Þeyh Hasûne en-
Nevâvî’nin yardýmýyla- vârislerin bakanlýða
sunduklarý müsvedde üzerinde bazý deði-
þiklikler ve düzenlemeler yapýldýðý anlaþýl-
maktadýr (Mürþidü’l-¼ayrân [nþr. Selâhad-
din Abdüllatîf en-Nâhî], neþredenin giriþi,
s. 3-4). Bununla birlikte Mürþidü’l-¼ay-
rân’ýn mevcut þeklinde “kitab-bab-fasýl”
tertibinin tutarlý olmadýðý görülmekte,
madde sayýsý da baskýdan baskýya farklý-
lýklar taþýmaktadýr. 1308 (1890) baskýsýnda
madde sayýsý 941, 1983 baskýsýnda 1045,
1987 baskýsýnda 1049 olup bunlardan her
biri diðerinde bulunmayan maddeler içer-
mektedir; her üç nüshanýn dipnotlarýnda
bazý maddelerdeki hükümlerin bilgi kay-
naklarýyla ilgili açýklamalar, ayrýca 1987 bas-
kýsýnda neþredenin bazý konularda izah ve
deðerlendirmeleri yer almaktadýr. “Emvâl
Hakkýnda” baþlýklý birinci bölümde (kitab)
aynî haklar incelenmekte, “Esbâbü’l-mülk”
adýný taþýyan ikinci bölümde mülkiyet se-
bebi olmasý yönüyle akidler, hibe, vasiyet
ve miras konularý yer almaktadýr. Diðer bö-
lümler için sýra numarasý verilmemiþtir.
Üçüncü sýrada bulunan “þüf‘a” kitabýndan
sonra zilyedlik ve istimlâk konularý ele alýn-
makta, ardýndan muhtemelen ayrý bir bö-
lüm olarak düþünülen, borç iliþkisiyle ilgi-
li deðiþik konularýn iþlendiði “Müdâyenât,
Ukud, Emânât, Zamânât Hakkýnda” ge-
nel baþlýðý gelmekte (1308 baskýsýnda sa-

dece baþlýk konmuþ olup diðer baskýlarýn
bu kýsmýnda bulunan doksan dört mad-
de mevcut deðildir), akidlere dair genel
hükümleri içeren bölümden sonra sýrasýy-
la, bey‘, icâre, müzâraa ve müsâkat, þir-
ket, âriyet, karz, vedîa, kefâlet, havâle, ve-
kâlet, rehin ve sulh hakkýndaki bölümlere
yer verilmektedir.

Her iki eserde Hanefî fýkhýnýn esas alýn-
dýðý ve bu mezhebin kaynaklarýna dayanýl-
dýðý göz önüne alýnýrsa Mürþidü’l-¼ay-
rân ile Mecelle-i Ahkâm-ý Adliyye ara-
sýnda hükümler bakýmýndan tam bir pa-
ralellik görülmesi tabiidir. Ancak Mecel-
le’de þartlara ve maslahat düþüncesine bi-
naen yer yer Hanefî mezhebi içinde ter-
cih edilen görüþün dýþýna çýkýldýðý halde
Mürþidü’l-¼ayrân’ýn mezhepte üstün bu-
lunan görüþler konusunda daha muhafa-
zakâr olduðu görülmektedir. Meselâ Me-
celle, þart muhayyerliðinde sürenin anlaþ-
mayla tayin edilebileceði yönündeki Ýmâ-
meyn görüþünü benimserken (md. 300)
Kadri Paþa, Ebû Hanîfe’nin bu sürenin üç
günden fazla olamayacaðý þeklindeki gö-
rüþünden ayrýlmamýþtýr (md. 329). Na-
kit muhayyerliði konusunda da Mecelle
Ýmam Muhammed’e ait sürenin sýnýrsýz ol-
masý görüþünü esas aldýðý halde (md. 313)
Mürþid müellifi mezhepte tercih edilen bu
sürenin üç günle sýnýrlandýrýlmasý görüþü-
nü benimsemiþtir (md. 426). Yine Mecel-
le, Ebû Yûsuf’un görüþünü zamana daha
uygun bulduðundan kefaletin geçerliliði
için kefilin icabýný yeterli sayarken (md.
621) Kadri Paþa kabulü de gerekli gören
mezhep içindeki muhtar görüþü esas al-
mýþtýr (1983 neþri md. 823; 1987 neþri md.
840). Mecelle Cemiyeti ile þeyhülislâmlýk
arasýnda sorun teþkil eden havâle akdine
dair bir hükümde Mecelle’nin Ýmam Zü-
fer’in görüþünü tercih etmesine mukabil
(md. 692) Kadri Paþa, Hanefî hukukçula-
rýnýn kuvvetli bulduðu görüþü benimsemiþ-
tir (1983 neþri md. 884; 1987 neþri md.
907). Mecelle, Ebû Yûsuf’un þüf‘a hakký
sahibinin müþteriyi araziye diktiði aðaç-
larý sökmeye zorlayamayacaðý yönündeki
görüþünü benimserken (md. 1044) Mür-
þid müþterinin buna zorlanabileceði gö-
rüþünden ayrýlmamýþtýr (md.130).

Birçok özelliðiyle Mecelle-i Ahkâm-ý
Adliyye hukuk tarihinde çok seçkin bir
yere sahip olmakla birlikte kanun tekniði
bakýmýndan Mürþidü’l-¼ayrân’ýn Mecel-
le’ye nisbetle daha soyut ve þeklen mo-
dern Batý kanunlarýna daha yakýn olduðu
söylenebilir. Bu çerçevede aralarýnda özel-
likle þu farklýlýklar dikkat çekmektedir: Me-

Mürþidâbâd idarî bölgesi 5,424 km²’lik bir
alaný kaplamakta ve üzerinde 58.630.717
nüfus yaþamaktadýr (2001); Mürþidâbâd
þehrinin nüfusu ise 4.740.150’dir. Tarýma
dayalý bir ekonomisi olan bölgenin baþlýca
ürünleri pirinç, jüt, mango, baklagiller ve
tahýldýr. Mürþidâbâd’da Kalküta Üniversi-
tesi’ne baðlý sekiz kolej bulunmaktadýr.

BÝBLÝYOGRAFYA :

J. B. Tavernier, Travels in India (trc. W. Ball, ed.
W. Crooke), London 1925, I, 108; W. W. Hunter, A
Statistical Account of Bengal, London 1876, IX;
Major J. H. T. Walsh, A History of Murshidabad
District, London 1902; Yusuf Hikmet Bayur, Hin-
distan Tarihi, Ankara 1940, III, 37, 42, 153; Ab-
dul Karim, Murshid Quli Khan and his Times,
Dacca 1963, s. 18-23; Khan Mohammad Mohsin,
A Bengal District in Transition: Murshidabad
1765-1793, Dacca 1973; The City in South Asia
(Pre -Modern and Modern) (ed. K. Ballhatchet –
J. Harrison), London 1980; Muhammad Mohar
Ali, History of the Muslims of Bengal, Riyadh
1985, I/A, s. 62, 254, 516, 528, 529, 579-594; H.
Beveridge, “Mürþidâbâd”, ÝA, VIII, 812; T. O. Ling,
“Mursidabad”, EI2 (Ýng.), VII, 632; “Mürþidâbâd”,
UDMÝ, XX, 452-453.

ÿAzmi Özcan

– —
MÜRÞÝDÝYYE

(bk. KÂZERÛNÝYYE).
˜ ™

– —
MÜRÞÝDÜ’l-HAYRÂN

( ��"��א�%!�א )

Muhammed Kadri Paþa’nýn
(ö. 1306/1888)

eþya ve borçlar hukukuna dair eseri.
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XIX. yüzyýl, Osmanlý Devleti’nde olduðu
gibi Mýsýr’da da kanunlaþtýrma hareket-
lerinin otaya çýktýðý dönemdir. Aradaki si-
yasî ihtilâftan dolayý Osmanlý kanunlarýný
uygulamak istemeyen Mýsýr yönetimi Tan-
zimat sonrasýnda yaþananlara benzer sü-
reçler yaþamýþtýr. Önce Fransýz Medenî Ka-
nunu’nun (Code civil) iktibasý için çalýþma-
lar yapýlmýþtýr. Fransa’nýn da etkisiyle yü-
rütülen bu çalýþmalar sýrasýnda Hidiv Ýs-
mâil Paþa’nýn tâlimatýyla Mahlûf el-Minyâ-
vî tarafýndan Ta¹bîšu’l-šånûni’l-medenî
ve’l-cinâßi £alâ me×hebi’l-Ýmâm Mâlik
adýyla bir eser kaleme alýnmýþ, Mâlikî mez-
hebinin görüþleriyle Fransýz kanunu ara-
sýnda benzer ve farklý yönler tesbit edil-
miþtir. Ayný tarihlerde Muhammed Kadri
Paþa da Code civil’in Hanefî mezhebi çer-
çevesinde Ýslâm hukukuna uygunluðuna
dair Ta¹bîšu mâ vücide fi’l-Æånûni’l-
medenî mu¹âbýšan li-me×hebi Ebî ¥a-
nîfe ismini taþýyan bir eser yazmýþtýr (Dâ-
rü’l-kütübi’l-Mýsriyye, Kavânîn ve Ahkâm,
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