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MÜRÞÝDÜ’l-HAYRÂN
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el-MÜRÞÝDÜ’l-VECÎZ
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Ebû Þâme el-Makdisî’nin
(ö. 665/1267)

yedi harf
ve meþhur kýraatlere dair eseri.˜ ™

Tam adý el-Mürþidü’l-vecîz ilâ £ulû-
min tete£allešu bi’l-Kitâbi’l-£azîz olan
eser altý bölümden (bab) oluþmaktadýr. Bi-
rinci bölümde Kur’ân-ý Kerîm’in nüzûlüyle
ilgili bazý konular ve nâsih-mensuh mese-
lesi, ikinci bölümde Hz. Ebû Bekir zama-
nýnda Kur’ân-ý Kerîm’in cem‘i ve iki kapak
arasýna alýnmasý, Hz. Osman devrinde nüs-
halarýnýn çoðaltýlmasý konularý iþlenmekte-
dir. Üçüncü bölümde Kur’ân-ý Kerîm’in “ye-
di harf” üzerine nâzil oluþu ele alýnmýþ, bu-
rada konuyla ilgili hadislere yer verilmiþ,
Kur’ân-ý Kerîm’in indirildiði yedi harften
maksadýn ne olduðu ve Hz. Osman döne-
minde çoðaltýlan mushaf nüshalarýnýn ha-
diste geçen yedi harfle ilgisi araþtýrýlmýþtýr.
Dördüncü bölüm meþhur derecesine ulaþ-
mýþ ve zamanýmýza kadar okunagelmiþ ye-
di kýraate, bu kýraatler arasýndaki farklarýn
sebeplerine ve yedi kýraat ile hadiste ge-
çen yedi harf arasýndaki iliþkiye, beþinci bö-
lüm þâz kýraatlere ayrýlmýþtýr. Altýncý bö-
lümde Kur’ân-ý Kerîm’in usulüne uygun bi-
çimde nasýl okunmasý gerektiði ve Kur’an
okumaktan esas maksadýn onun mânasý
üzerinde düþünmek olduðu hususlarýna te-
mas edilmiþtir.

el-Mürþidü’l-vecîz, Kur’ân-ý Kerîm’in
yedi harf üzerine nâzil olduðunu bildiren
hadisteki “el-ahrufü’s-seb‘a” ve bunun
meþhur kýraatlerle ilgisi konusunda müs-
takil þekilde yazýlan ilk ve en ayrýntýlý eser-
dir. Kitap, daha sonra ulûmü’l-Kur’ân ve
kýraat konularýnda telif edilen birçok ese-
re kaynaklýk ettiði gibi kendisinden önce
yazýlan, fakat nüshalarýnýn günümüze ula-
þýp ulaþmadýðý bilinmeyen bazý eserlerde-
ki görüþ ve fikirlerin zamanýmýza ulaþma-
sýna da vesile olmuþtur. Müellif eserinde
sadece kendisinden önceki âlimlerin gö-
rüþlerini rivayet etmekle yetinmeyip kendi
görüþ ve tercihlerini de belirtmekte, yer yer
önemli fikirleriyle dikkati çekmektedir.

Çeþitli yazmalarý bulunan el-Mürþidü’l-
vecîz, Ýstanbul kütüphanelerindeki üç nüs-
hasý (Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 3625;
Þehid Ali Paþa, nr. 2751; Ayasofya, nr. 59)
esas alýnarak müellifin hayatý ve eserle-
rini içeren bir inceleme ile birlikte Tayyar
Altýkulaç tarafýndan neþredilmiþtir (Bey-
rut 1975; Ankara 1986). Eser daha sonra
Velîd Müsâid et-Tabâtabâî’nin tahkikiyle
de yayýmlanmýþtýr (Küveyt 1414/1993).
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Bir arazi mâlikinin
baþkasýna ait bir arazi 

ya da yoldan geçme hakký
anlamýnda hukuk terimi

(bk. ÝRTÝFAK).˜ ™
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MÜRUR TEZKÝRESÝ

Osmanlý Devleti’nde
seyahat izin belgesi için kullanýlan

tabir.˜ ™

Osmanlý topraklarýnda seyahat etmek
isteyen yerli ve yabancý herkes seyahat için
bir izin tezkiresi almak mecburiyetindeydi.
XVI. yüzyýlda “yol hükmü” denilen bu bel-
ge XIX. yüzyýlda “mürur tezkiresi” adýyla
anýlmýþtýr. Yol hükümleri genellikle yaban-
cý elçilik mensuplarýna, tüccara, yerli ve ya-
bancý ruhbana yönelik olarak onlarýn ge-
çeceði yerlerin idarecilerine hitaben kale-
me alýnýr ve kendilerinin korunmasý, vergi
bahanesiyle herhangi bir þekilde rahatsýz
edilmemeleri, paralarýyla yiyecek içecek al-
malarýnýn saðlanmasý gibi tembihatý ihti-
va ederdi. Ahidnâme metinlerinde bu izin-
lerle ilgili maddeler yer alýrdý. Buna ben-
zer þekilde devlet görevlilerine bir iþle il-
gili olarak vazifelendirildiklerinde bu kabil
hükümlerin verildiði bilinmektedir. Bun-
lara dair örneklere Baþbakanlýk Osmanlý
Arþivi’nde mühimme ve ruûs defterlerin-
de sýkça rastlanýr. Daha sonra bu uygula-
ma yaygýnlaþtýrýlmýþtýr. Sistemin yeni bir
düzenlemesi XIX. yüzyýlda gerçekleþtiril-
miþtir. Nitekim eldeki örneklere göre bir
yýl süre ile verilen yol tezkireleri, istenilen

celle’nin baþýnda yer alan genel kaideler
Mürþidü’l-¼ayrân’da mevcut deðildir.
Mecelle’de her kitabýn baþýnda o konuya
dair terimlerin açýklamasý yapýlmakta, böy-
lece daha didaktik bir yöntem takip edil-
mekteyken Mürþidü’l-¼ayrân’da olduk-
ça sýnýrlý sayýda tanýma, çoðu zaman sa-
dece düzenlenen akdin tanýmýna yer veril-
miþtir. Mecelle’de maddelerin önemli bir
kýsmýnda görülen misallere Kadri Paþa’-
nýn metninde rastlanmamaktadýr. Bunun
dýþýnda müellif, Mecelle’de satým akdi
içinde düzenlenen borçlarýn genel hüküm-
lerini ayrý bir bölüm halinde ve daha mü-
cerret hükümler tarzýnda tertip etmiþtir
(ayrýca bk. MECELLE-i AHKÂM-ý ADLÝYYE).

Eser ilk defa 1308’de (1890) Bulak Mat-
baasý’nda basýlmýþ ve ardýndan Kahire’de
(1308, 1891, 1909, 1919, 1931, 1983), Þam’-
da (ts.) ve Amman’da (1407/1987) baský-
larý yapýlmýþtýr. Kitabý Abdülazîz Kâhil Bey
Fransýzca’ya tercüme etmiþtir (bk. bibl.).
Eserin, Muhammed Zeyd el-Ýbyânî ve Mu-
hammed Selâme es-Sincelfî tarafýndan ha-
zýrlanmýþ bir þerhi de vardýr (Kahire 1908;
Baðdat 1955).
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