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MÜRÞÝDÜ’l-HAYRÂN

– —
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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– —
MÜRTED

(bk. RÝDDE).˜ ™

– —
MÜRTEKÝB-i KEBÎRE

(bk. KEBÎRE).˜ ™

– —
MÜRÛET

(bk. MÜRÜVVET).˜ ™

– —
MÜRÛR
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Bir arazi mâlikinin
baþkasýna ait bir arazi 

ya da yoldan geçme hakký
anlamýnda hukuk terimi

(bk. ÝRTÝFAK).˜ ™

– —
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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dan koruyucu bir güven temin ediyordu.
Yurt içi seyahat izinleri XIX. yüzyýlda þeh-
rin idarecileri ve mahkeme görevlilerince
verilmekteydi. Bir þehre gitmek isteyen ki-
þi önce mahalle imamýndan nereye ve han-
gi amaçla gideceðine dair bir pusula alýr,
kadýya gidip bunu gösterir ve haracýný öde-
dikten sonra tezkire hazýrlanýrdý. Medre-
se öðrencileri izinli olduklarýnda müder-
risleri kendisine kefil olur, ancak bu þart-
la tezkire alabilirlerdi. Büyük þehirlere gö-
çü önlemek ve iç güvenliði saðlamak için
mürur tezkiresi verme iþi bilhassa 1830’-
lara doðru daha da önem kazandý, nüfus
iþleriyle ilgili Defter Nezâreti oluþturulunca
bu nezârete havale edildi. 1841’de Men‘-i
Mürûr Nizâmnâmesi çýkarýlarak memleket
içerisinde dolaþým bir nizam altýna alýn-
mýþtýr. Yabancýlar için pasaport sistemi-
nin devreye giriþiyle bu tip geçiþ ve seya-
hat belgelerine ihtiyaç kalmamýþtýr. Cum-
huriyet devrinde yerli halkýn mürur tezki-
resi mecburiyeti kaldýrýlmýþtýr.
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– —
MÜRÛRÜZAMAN

(bk. ZAMAN AÞIMI).˜ ™
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MÜRÜVVET
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Ýnsanî hasletler 
ve erdemli davranýþlar için kullanýlan

ahlâk terimi.˜ ™

Sözlükte “erkek” anlamýndaki mer’ kö-
künden türeyen mürûet (mürüvvet) “tam
erkeklik” veya “mükemmel insaniyet” de-
mektir (Lisânü’l-£Arab, “mr,e” md.; Tâcü’l-
£arûs, “mr,e” md.). Mer’ kelimesinin “efen-
di” ve mürûetin “efendilik” (siyâde) mâna-
sýna geldiði de belirtilmiþ, Ýbn Kuteybe’-
nin £Uyûnü’l-aÅbâr’da (I, 411-413) mü-
rüvvet konusunu “Kitâbü’s-Sü,düd” (siyâ-
de) baþlýðý altýnda iþlemesi buna delil ola-
rak gösterilmiþtir (ÝA, VIII, 815). Ancak ke-
limenin Câhiliye devri edebiyatýnda -ahde
vefa, cömertlik, baðýþlama gibi bir kýsmý-
ný Ýslâm’ýn da benimsediði ahlâkî erdem-
leri kýsmen içermekle birlikte- daha ziya-
de kiþinin bedenî üstünlüklerini ifade et-
mek üzere kullanýldýðý, “ahlâkî ve mânevî
meziyetler” anlamýný Ýslâmî dönemde ka-
zandýðý anlaþýlmaktadýr. Râgýb el-Ýsfahâ-
nî, e×-¬erî£a ilâ mekârimi’þ-þerî£a adlý
eserinde (s. 143) insana has erdemlere in-
saniyet dendiðini, kiþinin insaniyetinin bu
erdemlerdeki üstünlüðü oranýnda olduðu-
nu ifade ettikten sonra insaniyetle mü-
rüvvetin birbirine yakýn anlamlar taþýdýðý-
ný belirtmektedir. Müellif mürüvvetin iki
farklý etimolojisinin bulunduðunu söyler.
Kelime ya “yemeðin lezzetli ve faydalý ol-
masý, rahatlýkla yutulup hazmedilmesi”
anlamýndaki mer’ veya “erkek” anlamýn-
daki mürûet kökünden gelmektedir. Birin-
ci etimolojiye göre bu erdem, temiz tabi-
atlý insanlarca kolaylýkla benimsenen iyi
huylarý ve fiilleri ifade eden bir isim olup
bu da insaniyet demektir. Ýkinci etimolo-
jiye göre mürüvvet erkeklere mahsus me-
ziyetleri ifade etmektedir ve erkeklikle ay-
ný mânaya gelmektedir. Ýsfahânî, bu ikinci
görüþü açýklarken kendi döneminin erkek-
ler lehine olan ayýrýmcý telakkisini de or-
taya koymaktadýr.

Kur’ân-ý Kerîm’de mürüvvet kelimesi
geçmez. Ancak birçok kaynakta mürüvvet
konusu ele alýnýrken çeþitli âyetlere atýf
yapýlarak bunlarýn mürüvvetin kapsamýna
giren erdemleri ihtiva ettiði belirtilmek-
tedir. Râgýb el-Ýsfahânî, “Muhakkak ki Al-
lah adaleti, ihsaný ve akrabaya yardým et-
meyi emreder; hayâsýzlýðý, kötülüðü ve

bilgi baþlýklarýnýn matbu olarak hazýrlan-
dýðý 14 × 28 cm. ebadýnda kâðýtlar olup
bilgilerin el yazýsý ile doldurulduðu dikkati
çeker. Kâðýdýn üst tarafýnda bir çerçeve
içinde “mürur tezkiresi” yazýsý bulunur,
boydan orta kýsmýnda sað tarafta hangi
devletin tebaasý olduðu, nerede ikamet et-
tiði, kendisi ve babasýnýn adlarý, nereden
nereye seyahat edeceði gibi hususlar yer
alýrdý. Yol üzerindeki zabtiye çavuþlarý ve
diðer ilgililerce seyahatine engel olunma-
masý, bir güçlükle karþýlaþtýðý takdirde yar-
dýmda bulunulmasý hususlarýna yer verilir
ve hemen altýna mühür basýlýrdý. Bu kýs-
mýn solunda çerçeve içinde seyahat ede-
cek þahsýn eþkâlinin yazýldýðý yer vardýr. Bu-
rada yaþ, boy, sakal -býyýk ve göz renkleri
belirtilir. Tezkire sahibi silâhlý olarak seya-
hat edecekse buna da ayrýca iþaret edilir.
Tezkire sahipleri geçtikleri yerlerde bu tez-
kireyi ibraz ederler. Bir bölgeden çýktýkla-
rýnda çýkýþ yaptýklarýna dair tezkirenin ar-
kasýna þerh konarak mühür basýlýp tarih
atýlýr. Eðer geçilen yerde herhangi bir sal-
gýn hastalýk varsa tezkire sahibinin bu has-
talýktan salim olduðuna dair not konur.

Asayiþ ve emniyet açýsýndan mahallî ida-
recilere kolaylýk saðlayan ve iç göçü bir öl-
çüde kontrole yönelik olan bu uygulama,
ayný zamanda seyahat belgesini elinde tu-
tana da geçeceði yerlerde keyfî herhangi
bir davranýþla karþý karþýya kalmasýný ön-
leyici, vergi veya farklý maddî zorlamalar-
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Mürur tezkiresi örneði


