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Osmanlýlar’da bir unvan
ve askerî rütbe.
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Arapça’da “iþaret eden, yol gösteren,
nasihat ve emirler veren” anlamýndaki mu-
þîr kelimesi muhtemelen ilk defa Büyük
Selçuklular tarafýndan kullanýlmaya baþlan-
mýþ ve buradan Osmanlýlar’a vezir elkabýn-
da onun vasýflarýna iþaret eden bir sýfat
olarak girmiþtir. Nitekim vezirin veya yük-
sek rütbeli bir devlet memurunun elkabý
içinde (“düstûr-ý mükerrem, müþîr-i mufah-
ham, nizâmü’l-âlem, müdebbir-i umûrü’l-
cumhûr...”) bu kelimeye rastlanýr. Benze-
ri þekilde Memlük Sultanlýðý’nda da vezir-
lerin sýfatlarý arasýnda (müþîr-i devlet, mü-
þîr-i saltanat) yer alýr. Feridun Bey’in Mün-
þeâtü’s-selâtîn adlý eserinde Orhan Bey’in
oðlu Süleyman Paþa’yý Dîvân-ý Hümâyun’a
müþir ve sipehsâlâr tayin ettiðini, halkýn
onu devlet iþlerinde müþir olarak bildiðini
ifade etmesi dikkat çekicidir. Ancak böy-
le bir tabirin bu dönemde yaygýn kullanýl-
dýðýný doðrulayan baþka bir kaynak yoktur.
Müþir, XVII. yüzyýlda Osmanlý sadrazamý
tarafýndan Safevî Devleti vezirlerine gön-
derilen mektuplarda da geçer. XVIII. yüz-
yýlda daha çok eyalet valileri, müstahkem
mevki kumandanlarý veya herhangi bir böl-
genin askerî sorumlularýný ifade ederken
kullanýlmýþtýr (“maiyyet-i müþîrîlerinde, uh-
de-i müþîrîlerinde, tahrîrât-ý müþîrîlerinden,
cânib-i müþîrîlerine” gibi).

Müþirin sýfat özelliðinden çýkýp askerî bir
unvan haline geliþi XIX. yüzyýlda gerçek-
leþti. 1826’da Yeniçeri Ocaðý’nýn kaldýrýl-
masýndan sonra müþir unvaný gerçek bir
askerî rütbe haline geldi. Özellikle Asâkir-i
Mansûre-i Muhammediyye ile bu rütbenin
çýkýþý arasýnda bir bað vardýr. Modern an-
lamda bir askerî rütbe þeklinde 26 Muhar-
rem 1248’de (25 Haziran 1832) teþkil edil-
diði düþünülen müþirlik rütbesi ilk defa
resmen Ahmed Fevzi Paþa’ya verildi. Üst
subay olarak bilinen erkânla ümerâ sýný-
fýndaki rütbe sýralamasý da yeniden belir-
lendi ve binbaþý, kaymakam, miralay, mir-
livâ, ferik ve müþir þeklinde düzenleme ya-

pýldý. Ahmed Fevzi Paþa’ya bu rütbe veri-
lirken þimdiye kadar yaptýðý hizmetlerle
birlikte doðruluk ve dürüstlüðü, kanun ve
nizamlara baðlýlýðý, her türlü liyakat ve ka-
biliyete sahip olmasýndan dolayý vezirlik
rütbesiyle “müþîr-i asâkir-i hâssa” unvaný
tevcih edildiði ve kendisinin bütün alay, li-
vâ ve ferik rütbeli askerlerin üzerinde en
büyük rütbeli asker sayýldýðý belirtilmiþti.
1833’te Halil Rifat Paþa’nýn Tophane mü-
þiri unvanýna sahip olduðu bilinmektedir.
1835’te müþirlik en baþta gelen rütbe
þeklinde görülüyordu. Gerçi seraskerlik ma-
kamý askerlik mertebelerinin sonuncusu
olmasý itibariyle serasker de asâkir-i þâ-
hâne müþiri idi.

Çok geçmeden müþirlik rütbesi yüksek
mevki sahibi olan mülkiye memurlarýna da
verildi. Fakat bunlarýn askerler gibi paþa
unvaný taþýmalarýna gerek görülmeyip mü-
þirlik rütbesinin sivil bir unvan olarak kul-
lanýlacaðý belirtiliyordu. Paþa unvanýna sa-
hip olmayan müþir rütbeli mülkiye memur-
larý Osmanlý bürokrasisinde yer almaya
baþladý. Nitekim ihtiyaç ortaya çýktýkça ye-
ni müþirlikler de kuruldu. Bazan bir bölge
muhafýzlýðýna bazý yerlerin eklenmesiyle bir
eyalet teþkil edilerek buraya bir müþir ta-
yin edilirdi. Bunlarýn görevleri arasýnda eya-
let, livâ, kaza ve köylerde âþârýn müzayede
ve ihalesini maiyetindeki defterdar aracý-
lýðýyla yaptýrma, bir kýsým gümrük vergisini
mahallerindeki isteklilerine taahhüt ettir-
me, eyaletin belirlenen vergisini hazine ta-
rafýndan gönderilecek tarifelere göre top-
lama ve bunlarý özel memurlarýyla hazine-
ye teslim etme baþta gelirdi. Bunun ya-
nýnda müþirler bulunduklarý bölgelerdeki
asayiþ ve emniyeti saðlamadan da sorum-
lu idi.

birlikte az kullanýlan (garîb) veya kullanýl-
mayan (nâdir, mehcûr, metrûk) kelimeleri öð-
renme kolaylýðý saðlar. Nitekim bu nevi
sözlükler daha ziyade bu tür kelimeleri ko-
nu edinmiþtir (Ebü’t-Tayyib el-Lugavî, neþ-
redenin giriþi, s. 18, 43).

Müþeccer sözlük alanýnda zamanýmýza
ulaþan ilk eser Gulâmu Sa‘leb’in Kitâbü’l-
MüdâÅal fî ³arîbi’l-lu³a’sýdýr (Kitâbü’l-
MüdâÅalât). Otuz bölümden meydana ge-
len kitap, müellifi tarafýndan ¥allü’l-Mü-
dâÅal ( £Ýlelü’l-MüdâÅal) adýyla þerhedil-
miþtir. Daha çok hocasý Sa‘leb’den yaptýðý
nakillere dayanan ve irticâlen telif edilmiþ
izlenimi veren eseri Abdülazîz el-Meyme-
nî (bk. bibl.) ve Muhammed Abdülcevâd
(Kahire 1956, 1958) neþretmiþtir. Gulâmu
Sa‘leb’i Þecerü’d-dür adlý eseriyle öðren-
cisi Ebü’t-Tayyib el-Lugavî izler. Bir mu-
kaddime ile altý bölümden oluþan eserde
bölümler “þecere” ile ifade edilir ve her bir
þecerede 100 kelime açýklanýr, son þece-
redeyse 500 kelime yer alýr. Sözlükte þiir-
lerden seçilmiþ 130 þâhid zikredilir. Eseri
Muhammed Abdülcevâd, Þecerü’d-dür fî
tedâÅuli’l-kelâm bi’l-me£âni’l-muÅtelife
adýyla yayýmlamýþtýr (Kahire 1957, 1967,
1968, 1985). Eþterkûnî’nin el-Müselsel’i
günümüze ulaþan üçüncü eserdir. Gulâmu
Sa‘leb’in kitabýný eksik ve yetersiz görerek
kendi kitabýný yazdýðýný belirten müellif el-
li bölümden oluþan daha hacimli bir telif
ortaya koymuþtur. Her bölüm þâhid konu-
mundaki þiirlerle baþlar ve sona erer. Eser
Muhammed Abdülcevâd tarafýndan neþ-
redilmiþtir (Kahire 1377/1957, 1981). Nâ-
þir bu konuda altý eserin bulunduðunu kay-
deder.
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ye-i Umûmiyye Reisi Fevzi Paþa’nýn meclis
baþkanlýðýna gönderdikleri bir telgrafla,
aralarýnda Celâl Bayar, Hamdullah Suphi
ve Refik Þevket Ýnce’nin de bulunduðu alt-
mýþ sekiz milletvekilinin imzasýyla verilen
kanun teklifi ile Sakarya zaferinin ardýn-
dan 19 Eylül 1921 tarihinde Mustafa Ke-
mal Paþa’ya müþirlik rütbesiyle gazi unva-
ný verildi. Büyük Taarruz zaferinden sonra
Fevzi Paþa da (Çakmak) 31 Aðustos 1922
tarihinde müþirlik rütbesine yükseltildi.
4850 sayýlý kanuna göre bir orgenerale
müþirlik rütbesinin verilebilmesi için savaþ
sahasýnda bir baþarýyla kendini ispatlama-
sý esasý getirildi. Bu sebeple Batý Cephesi
kumandaný Ýsmet Paþa’nýn rütbesi birinci
ferikliðe yani orgeneralliðe yükseltildiyse
de kendisine bir üst rütbe daha verileme-
di. Ardýndan askerî rütbelerin tesbiti sýra-
sýnda müþir kelimesi “mareþal” olarak de-
ðiþtirildi. Cumhuriyet tarihinde böylece iki
mareþal kaldý. Mareþallik rütbesinin tevci-
hi kanuna göre Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi’nin yetkisi dahilinde idi.

II. Mahmud döneminde müþirlerin kýya-
fetleri konusunda fazla bir bilgi mevcut
deðildir. Mahmud Þevket Paþa’nýn Osman-
lý Teþkilât ve Kýyâfet-i Askeriyyesi adlý
eserinde özellikle Meþrutiyet döneminde
giydikleri kýyafetleri ayrýntýsýyla bulmak
mümkündür. 18 Nisan 1909 tarihli askerî
kýyafet nizamnâmesine göre müþirler de
diðer subaylar gibi haki renkli elbise giyer-
lerdi. Üniforma serpuþ denilen baþlýk, ce-
ket, setre, düz ve külot pantolon, kaput,
pelerin, ayakkabý ve çizmeden ibaretti. Su-
baylarýn ceketlerinde altý adet parlak düð-
me olurdu. General ve müþirlerin yakalarý
2-3 cm. eninde, 7 cm. boyunda ve kýrmýzý
renkteydi. Müþirlerin apoletlerine gelince
iki kalýn örme sarý sýrma kaytandan 6 cm.
geniþliðinde beþ burma olurdu. Müþirlerin
pantolonlarý da generallere mahsus olan
koyu lâcivert renkte idi. Pantolonun iki ya-
nýnda 4 cm. geniþliðinde kýrmýzý renkli iki
zýh (þerit) bulunurdu. Müþirlerin de diðer
erkân gibi giydikleri kaput kurþunî renkli
idi. Kýlýç ise bir þeref sembolü olduðundan
her zaman takýlýrdý.
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Sîgasýnda bulunan kapalýlýktan dolayý
kendisiyle kastedilen mânanýn

baþka deliller yardýmýyla
veya derinlemesine düþünme yoluyla

anlaþýlabildiði lafýz anlamýnda
usûl-i fýkýh terimi.
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Sözlükte “karýþmak, güçleþmek” anla-
mýndaki iþkâl masdarýndan türeyen müþ-
kil kelimesi, fýkýh usulü terimi olarak “ken-
disiyle kastedilen mânanýn ancak onu ku-
þatan karîne ve emâreler üzerinde incele-
mede bulunma ve derinlemesine düþün-
me yoluyla anlaþýlabildiði lafýz” demektir.
Hanefî usulcülerinin naslarýn yorumuyla
ilgili kurallar çerçevesinde yaptýklarý lafýz
tasnifi içerisinde müþkil kapalýlýk bakýmýn-
dan lafýz kategorilerinden birini teþkil eder.
Bazý farklýlýklar taþýsa da ilk usul eserlerin-
deki müþkille ilgili tanýmlarýn özünü, “ken-
disindeki bir anlam inceliðinden dolayý dil-
de vazedildiði mânaya yahut onu istiare
yoluyla kullananýn ne kastettiðine ulaþmak-
ta ve baþka bir delil olmaksýzýn veya derin-
lemesine düþünmeksizin benzerlerinden
ayýrt etmekte zorluk bulunan lafýz” diye
ifade etmek mümkündür (Debûsî, s. 118;
Pezdevî, I, 52-53; Þemsüleimme es-Serah-
sî, I, 168). Pezdevî, bu zorluðun kaynaðýný
“mânadaki kapalýlýk veya istiâre-i bedîa se-
bebiyle” þeklinde bir ayýrým yaparak açýk-
lamýþtýr.

Fukaha (Hanefî) metoduna göre yazýlan
usul eserlerinde mânaya delâleti kapalý
olan lafýzlar en az kapalýlýk taþýyandan baþ-
lamak üzere hafî, müþkil, mücmel ve mü-
teþâbih olarak sýralanýr. Bunlardan, kapa-
lýlýðý ictihad ve araþtýrma ile giderilebile-
cek olanlar hafî ve müþkil, kapalýlýðý ancak
sözün sahibinin açýklamasýyla giderilebilen-
ler mücmel ve kapalýlýðý hiçbir surette gi-
derilemeyenler müteþâbih adýný alýr.. De-
bûsî ve Serahsî, delâlet dereceleri açýk ve
kapalý olan lafýzlarý birbiriyle eþleþtirerek
hafînin zâhir, müþkilin nas, mücmelin mü-
fesser, müteþâbihin muhkemin karþýtý ol-
duðunu söylemiþtir (Tašvîmü’l-edille, s.
117; el-U½ûl, I, 163, 168). Usulcülerin bu
konudaki açýklamalarýndan çýkan ortak an-
lama göre müþkildeki kapalýlýðýn sebebi

1865 yýlýnda Meclis-i Hâs âzasý tamamen
müþir rütbesini haizdi. Meclis-i Vâlâ-yý Ah-
kâm-ý Adliyye üyelerinden de müþir rütbe-
sinde bulunanlar vardý. Zaptiye müþiri ve
Hassa Ordusu müþirinden baþka ordula-
rýn baþýndaki kumandanlar müþir rütbe-
sindendi. Kaptan-ý deryâ ile Tophane nâ-
zýrý da müþirler arasýnda yer alýyordu. 1866
yýlý devlet salnâmesine göre Ticaret ve Nâ-
fia nâzýrý ile bazý vilâyet valileri (Yanya, Di-
yarbekir) müþir rütbeli idi. 1870 tarihli dev-
let salnâmesine bakýldýðýnda askerî rütbe-
li müþirlerin sayýca çoðunluðu teþkil ettiði
görülür. 1875’ten itibaren seraskerlik ma-
kamýný iþgal eden Abdülkerim Nâdir Paþa
da müþir rütbeli idi. Vükelâ içerisinde de
Bahriye nâzýrý müþir rütbesine sahipti. Ay-
rýca Harbiye Dairesi reisi, Dâr-ý Þûrâ-yý As-
kerî reisi ile yedi ordu kumandaný da mü-
þir rütbeli idi. 1875 tarihli askerî salnâme-
de müþir rütbeli subaylarýn sayýsý on do-
kuz kiþi olarak görülmektedir. II. Abdül-
hamid döneminde müþirlik rütbesinde ye-
ni bir düzenleme yapýldý. Mâbeyn-i Hümâ-
yun müþirliði ve yâver-i ekremlik unvaný
ihdas edildi ve bu görev 1878’de Müþir Ga-
zi Osman Paþa’ya verildi. Ýçlerinde Sadra-
zam Cevad Paþa, Bahriye nâzýrý, sekiz yâ-
ver-i ekrem, Serasker Ali Rýzâ Paþa ile Has-
sa Ordusu kumandaný Müþir Rauf Paþa ve
Gazi Ahmed Muhtar Paþa olmak üzere
müþir rütbeli on dört kiþi bulunuyordu. Öte
yandan yedi vilâyet valisi de müþir rütbe-
li idi. Birkaç yýl sonra padiþah yâveri, Ru-
meli fevkalâde komiseri ile Suriye valisi de
katýlýnca müþirlerin sayýsý yirmi dörde çýk-
tý. II. Abdülhamid devrinde müþirlik ferma-
ný feriklikten (korgeneral) terfi edenlere
özel bir törenle verilir ve müþirlik menþuru
da denilen fermanda adý geçen kiþilerin üs-
tün özellikleri, meziyetleri sýralanýr ve “düs-
tûr-ý mükerrem, müþir-i mufahham ...”
þeklinde elkab kullanýlýrdý.

II. Meþrutiyet döneminde rütbelerin tas-
fiyesi sýrasýnda müþirlerden de tasfiyeye
mâruz kalanlar oldu. Bu dönemde müþir-
lik yeniden düzenlendi. 1909 yýlýnda ordu
kumandanlarýndan dördünün müþir rüt-
besinde olduðu, âyan âzasýndan da üç mü-
þirin bulunduðu anlaþýlmaktadýr. Sadâre-
te getirilen Mahmud Þevket Paþa ile Ah-
med Ýzzet Paþa ve Ali Rýzâ Paþa’ya verilen
müþirlik rütbesi tamamen geldikleri siya-
sî görev icabýdýr. 1914’te I. Dünya Savaþý’-
na girildiði sýrada Osmanlý ordusunda ya-
pýlan tasfiye sebebiyle müþir rütbesine sa-
hip subay bulunmuyordu.

Millî Mücadele sýrasýnda Batý Cephesi
kumandaný Ýsmet Paþa ile Erkân-ý Harbiy-
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