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Ai:ı veren kötü bir davranışın 
kişinin ruhunda uyandırdığı kızgınlık , 

intikam duygusu ve cezalandırma 
isteği anlamında ahlak terimi. 

Sözlükte "kızmak. öfkelenmek: kızgın
l ı k. öfke duygusu" anlamına gelen ve 
umumiyetle rıza ve hilim kavramlarının 
karş ıtı olarak ku ll anılan gazabın tanımı 

yapılırken bunun "intikam alma ve ce
zalandırma isteği " olduğuna özellikle işa
ret edilir ı mesela b k. Fahreddin e r-R azı. 

1. 262 : ibn Ebü' l-i z. s. 685 ; Ali el-KarT. s. 
59. 6 ı ı. Gazap kelimesi Kur'an-ı Kerim'
de on dört yerde geçer; on ayette de aynı 
kökten türeyen isim ve fiil şekilleri yer 
a lı r. Bunların çoğunda gazap Allah'a nis
bet ed i lmiştir. iki ayette Hz. Müsa'nın. 
kendisi Tür-i Sina 'da bulunduğu sırada 
yoldan sapan kavmine üzüntülü ve öf
keli olarak çık ı ştığı anlatı lı r ı e i -A' raf 7 
150: Ta ha 20 861. Bir ayette de mümin
lerin üstün nitelikleri sayılırken kızdık

ları zaman bile kusurları bağışladıkların
dan övgüyle söz ed ilir leş-Şura 42 371. 

Gazap kavramı hadislerde de hem Al
lah'a hem Peygamber'e ve diğer insan
lara nisbet edilerek kullanılmıştı r . Bir 
kutsi hadise göre Allah . "Rahmetim ga
zabım ı geçmiştir (kuşatm ıştır )" buyurur 
ıBuharT . "Tevl:ıid", 15. 22. 28.55 : Müsli m. 
"Tevbe", ı 4- ı 61. Hadislerde Resül-i Ek
rem 'in -tutum ve davranışlarında aşırılı
ğa yol açmasa da- bilhassa dini. ahlaki 
ve içtimaT konulardaki yanlışlık ve hak
s ı zl ı klar karşısında zaman zaman öfke
lend i ği ve bu durumun yüzünün kızar

ması gibi fizyolojik bel irtilerden anlaşıl
d ı ğı ifade edilir ıBuharT. "'ilim", 28. "Lu
kata", 9. "Edeb", 75. Müslim. "Salat" , 128. 
"Feza'il", ı 271 . Bazı hadislerde, gazap 
duygusunun yok edilmesinden ziyade 
bu duygunun etkisiyle yanlış hüküm ve
ya karar verilmesinden kaçınılması ge
rektiği üzerinde durulur. "Yiğit o kim
sedir ki öfkelendiği sırada kendine ha
kim olur" ı Buha rT. "Edeb", 76. ı 02 : Müs
lim "Birr", ı 07. ı 081: "Hakim öfkeliyken 
taraflar arasında kesinlikle hüküm ver
memelidir" ı B uh arT . "Ahkam", ı 3: Müslim 
"Akzıye" , ı 6: N esaT. "Kudat", ı 81 mealin
deki hadisler bunu ifade eder. Hadisler
de kişiye. öfkesini yatıştırabilmes i için 
abdest almak ve ayakta ise oturmak gibi 
pratik tedbirlere başvurması da öneril
miştir 1 mesela b k. Müsned. IV. 226: V. 152: 
BuharT. "İman" , 71 ı. 
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Ayet ve hadislerde gazap kelimesiyle 
aynı veya yakın anlamda olmak üzere 
sal]at ve türevlerinin kullanıldığı da gö
rülür. iki ayette sahat rızanın ( rıdvan ) 
karşıtı olarak geçmektedir ı AI -i imran 
3,' 162: Muhammed 47. 281. Kadi Abdül
cebbar. sahatın "bir şeyden hoşlanma
ma. onu kerih görme" anlamına geldi
ğini ve muhabbetin karşıtı olduğunu be
lirtir ı ei·Mugnf. VI 2. s. 601. 

Gazaba yakın anlam ifade eden baş
ka bir kelime de gayzdır IRagıb el-isfa
hanT. ei·Mü{redat. "gyz" md .!. Ancak Kur'
an'da. hadislerde ve diğer islami kay
naklarda gazap ve sahat hem Allah 'a 
hem de insanlara. gayz ise sadece in
sanlara nisbet edilmiş, ayrıca ılımlı bir 
gazap duygusu fazilet sayılırken gayz 
daima yeri l miştir. 

Klasik ahlak kitap larında gazap hem 
ahlaki hem de psişik bir duygu olarak 
ele alınmıştır . Bu eserlerde gazap genel
likle "intikam arzusu yüzünden kan do
laş ı mının hızlanması. kanın beyne hücum 
etmesi" şeklinde fizyo lojik etkisi dikkate 
a lı narak tanımlanm ı ş ı Ragı b el -isfa hanT. 
ei·Mü{redat. "gdb" md.: KindT. 1. 126: Gaz
za iT. lll. 1671 ve hadislerde belirtildiği gibi 
öfke duygusunu ortadan kaldırmak ye
rine öfkeli halde iken yanlışlık yapmak
tan sakınınanın gerekliliği üzerinde du
rulmuştur. Buna göre gazap sırasında 
ka lp atışının hızlanması ile kanın damar
ları ve beyni zorlaması aklın normal gö
rev yapmasını ön ler: yanlış ve zararlı iş

ler yapılmasına yol açar. Bu sebeple. "Ga
zap muvakkat bir deliliktir" denilmiştir 
ı Rag ı b el-isfaha nT. e?·?eri'a. s. 346; Gaz
zaiT. 111. 166- ı 681. Bir tab ip ve ahlakçı olan 
Ebü Bekir er-Razi de gazap halinde iken 
sağlıklı düşünmenin mümkün olmadığı
nı. bu durumdaki ki şiyle bir deli arasın
da fazla fark bulunmadığını söyler !Re· 
sa' il {else{iyye. s. 551. Bundan dolayı ha
dislerde olduğu gibi ahlak kitaplarında 
da öfkeliyken karar ve hüküm verilme
mesi gerektiği üzerinde önemle duru
lur. Rag ı b el-isfahani. ceza verme mev
kiinde bulunan kişilerin öfkelenmeden. 
soğukkanl ı olarak hüküm verdiklerinden 
emin olmaları için suçluyu hemen ceza
landırma yoluna gitmeyip bir süre hap
setmelerinin yerinde olacağını. esasen 
uygulamanın da bu yönde sürdürüldü
ğünü belirtir le?·?eri'a. s. 3461. Ebü Bekir 
er-Razi de adaletin tam olarak yerine 
getirilebilmesi için hem öfke ve kibir gibi 
haksızlığa yol açabilecek duyguların et
kisinden sıyrılmanın. hem de acizlik ve 
aldırmazlık şeklindeki tutumlardan uzak 

d urmanın gerekliliğini vurgu lam ı ştır ı Re· 
sa' i! felse{iyye. s. 56 1. 

islam ah lak ve edep literatürünün en 
değerli örneklerinden olan ibn Kutey
be'nin 'Uyı1nü 'l-al]bôr ' ı 11. 396-406 1. Ebü 
Zeyd el-Belhi'nin Mesôlihu 'l-ebdôn 
ve 'l-enfüs'ü ls 297-3001. Maverdi'nin 
Edebü'd-dün yô ve'd-din'i ls 244-25 21. 
Ragıb el-isfahani'nin e?:-?-eri'a ilô me
kôrimi'ş-şeri 'a 'sı ls 342 -3461. Gazzali'
nin İ}ıyô'ü 'ulı1mi'd-din'i 1111. 164-1811 
gibi eserlerde gazap konusuyla bu duy
guyu dizginlemeyi ve ona hakim o lmayı 

sağlayan hilim aynı bölüm içinde. hatta 
çoğunlukla aynı başlık altında incelen
miştir. Gazapla hilim arasındaki bu ilişki 
hilimle ilgili tarifte açıkça görülmektedir. 
Zira hilim. "Nefsi gazabın azgıntaşma
sından korumaktır" ıRagıb el- isfahanT. 
e?·?eri'a. s. 342 ; MaverdT. s. 245. 2481. 
Ragıb el -isfahani. gazap duygusu bakı 
mından insanların dört farklı karaktere 
sahip olduğunu söyler. Bazıları çabuk 
öfkelenir. çabuk yatışır: bazıları nadi
ren öfkelenir. fakat zor teskin edilir: ba
zıları da çabuk öfkelenir. zor yatışır : ni
hayet nadiren öfkelenip çabuk yatışan
lar gelir ki en iyi olanlar bunlardır le?·?e· 
ri'a. s. 3451. Aynı tasnif Gazzali tarafın
dan da benimsenmiştir ı i !ı ya'. lll. 180 ı. 
isfahani ayrıca gazap duygusunun mi
zaçlara. alışkanlıklara (eğitime). yaş ve 
cinsiyete göre değiştiğini de belirtir. 

islam ahlakçı ları ıl ı mlı bir öfke duygu
sunu "şecaat" veya "hamiyet" diye adlan
dırmışlar : insanın onurunu. haklarını ve 
değerlerini korumak için harniyet sahibi 
olmasının gerekliliğini önemle vurgu lamış

lardır ı Ragıb el- isfa hanf. e? ·?eri'a. s. 345; 
MaverdT. s. 248-249 ; GazzaiT. lll . 168 - 1691 

Grek felsefesinin islam dünyasına gir
mesi üzerine özellikle Eflatun felsefesi
nin etkisiyle insan ruhunun (nefis) başlı 

ca güçleri natık güç, şehvet gücü ve ga
zap gücü şeklinde üçe ayrılarak gazap 
gücünün potansiyel bir imkan olması 

itibariyle insanın yetkinliği için gerekli 
ve yararlı olduğu. bu gücün aklın kont
rolünde terbiye edilmesi ve geliştirilme
siyle şecaat erdemine ulaşı lacağı belir
tilmiş: Aristo'nun "tam orta" fikrinden 
de faydalanılarak gazap gücünün ifratı
na saldırganlık (tehevvür), tefritine de 
korkaklık (cübn) denilmiştir ı Fa rabT. s. 37. 
ibn Miskeveyh , s. 40, 45-48: ibn Sina. s. 
107. 108: krş. Eflatu n. IV. 435 1'-445"; Aristo. 
ıı . 26-8.6.9 - 12.7 101 . Bu anlayış. Rag ı b 

el-isfahani ve Gazzali gibi düşünürler 
tarafından ayet ve hadislerle teyit edi
lip is lamileştirilerek sonraki dönemler
de genel bir kabul görmüştür. 
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GAZAVAT-ı HAYREDDiN PAŞA 

L 

( q .;:..U~ ü!_,):- ) 

Barbaros Hayreddin Paşa'nın 
hayatını ve hatıralarını 

ihtiva eden eser. 
_j 

Eserin müellifi. muhtemelen XV. yüz
yılın son çeyreğinde doğan ve bahriye
den yetişen, 1 525 'te yazılmış olan Ki
tab-1 Bahriyye'nin telifinde görev alan, 
daha sonra Kaptanıderya Barbaros Hay
reddin Paşa 'nın hizmetine giren Muradf 
mahlaslı şair Seyyid Murad'dır. Ham
mer'in eserin yazarı olarak Sinan Çavuş'u 
göstermesi (V, 4, 6) doğru değildir. 

Muradi'nin Barbaros'un yanında han
gi hizmetlerde bulunduğu bilinmemek
le beraber Gazavôt-1 Hayreddin Paşa 
adlı eseri onun ağzından bu görevi sıra
sında yazdığı kesindir. Nitekim Preveze 
zaferi ve Kastelnova fethiyle ilgili zafer
name ve fetihnameler de onun kalemin
den çıkmıştır. Barbaros Hayreddin Pa
şa'nın bir nevi otobiyografisi olan ese
rin ilk kısmını 1 541 yılında tamamlayan 

Seyyid Murad bir nüshasını Vezfriazam 
Rüstem Paşa'ya vermiştir. Bunun üzeri
ne Rüstem Paşa 'nın maiyetinde Maca
ristan seferine götürülmüş, bu seferin 
tarihini manzum ve mensur olarak yaz
makla görevlendirilmiştir. İstanbul'a dön
dükten sonra 1546'da Hayreddin Paşa'
nın hatıralarının ikinci bölümünü kale
me alan Seyyid Murad'ın nerede ve ne 
zaman öldüğü belli değildir. 

İki bölümden oluşan Gazavat-l Hay
reddin Paşa 'nın birinci bölümü 1541 yı
lına, ikinci bölümü ise Barbaros'un ölüm 
tarihi olan 1 546 yılına kadar gelmekte
dir. Eser İshak, Oruç, Hızır (Barbaros Hay
reddin Paşa) ve İlyas'ın doğumları ile baş
lamakta. Oruç Reis'in Rodos'ta hapsedil
mesi ve Şehzade Korkut'un müdahale
siyle serbest bırakılması, kardeşi Hızır ' 

la birlikte Tunus ve Cezayir'e yerleşme
leri, Oruç'un şehadetinden sonra Hızır'ın 
Osmanlı himayesine girmesi, kaptanpa
şalığa tayini, Akdeniz'deki faaliyetleri, 
bu arada Preveze Deniz Savaşı ele alın
makta ve ölümü ile son bulmaktadır. 

Gazavat-l Hayreddin Paşa'nın ilk 
bölümünün hem mensur hem de man
zum şekli günümüze ulaşmıştır. Man-

Gazavat-t Hayreddin Paşa'n ı n ilk Iki sayfası (TSMK, Revan 

Köşkü, nr . 1291) 

GAZAVAT-l HAYREDDiN PAŞA 

zum şeklinin bir nüshası Topkapı Sarayı 
Müzesi Kütüphanesi'nde bulunmakta
dır (Rev an Köşkü, nr. 1 291) Mensur şek
linin çeşitli kütüphanelerde birçok yaz
ma nüshası vardır (Gallotta, Erdem, IV 1 
ı O, s. ı 5 ı vd .). Bazı kütüphanelerde müs
takil eser gibi saklanan Fetihname-i 
Hayreddin Paşa ile (TSMK. Revan Köş
kü, nr. ı 292) Feth-i Kal'a-i Nova (İÜ K tp ., 
TY, nr. 2475) adlı eserlerin Gazavat-l 
Hayreddin Paşa'nın parçaları olduğu 
anlaşılmaktadır. İkinci bölüm ise tek bir 
yazma halinde Paris Bibliotheque Natio
nale'de bulunmaktadır (MS, Supplement 
turc, nr. 1 1 86) . 

Barbaros ve seferleri için tek orijinal 
kaynak olan Gazavat-l Hayreddin Pa
şa'dan ilk istifade eden Katib Çelebi '
dir. Kati b Çelebi, Tuhfetü '1 -kibôr ii es
tari'l- bihar adlı eserinin Barbaros kar
deşlerle ilgili bölümünü bu kitaptan fay
dalanarak yazmıştır. Hayreddin Paşa' 

nın hatıraları özellikle Batı'da büyük ilgi 
görmüş ve daha 1578 yılında İspanyol
ca 'ya çevrilmiştir (La vida y Historia de 
Hayreddin !lamado Barbaroxa, traduzi· 
da de Lengua Turquesca en Espanal Cas· 
tellano) Palermo'da Biblioteca Comuna
le'de bulunan bu nüsha, E. Pelaez tara
fından 1880-1887 yılları arasında Archi
vio Storico Siciliana dergisinde İtalyan
ca 'ya çevrilerek tefrika edilmiş, daha 
sonra da kitap halinde yayımlanmıştır 
(La vita e La Storia di Ariadeno Barbaros· 
sa, Palermo 1887; G. Bonaffini tarafından 
düzenlenen yeni baskısı, Palermo !993). 

Eser muhtemelen Barbaros daha hayat-
ta iken Arapça'ya da tercüme edilmiştir. 
Bu tercüme Nüreddin Abdülkadir tara

- fınctaı-r-K-i-tci-bü---6-tızaWti <An1c ve Ijay-
riddin adıyla yayımianmış (Cezayir ı 934), 

Mevlay Belhamisi de Arapça metnini ten
kitli neşre hazırlamıştır (dOKtora tezi, Aix
en-Provence Üniversitesi, 1972). Avrupa '
da XIX. yüzyılda en çok kullanılan ve ta
nınan baskısı, XVIll. yüzyıla ait bir Arap
ça metinden Sander Rang ve Perdinand 
Denis tarafından yapılan Fransızca çe
viridir (Fondation de la regence d'Alger, 
histoire des Barberousses, I-ll , Paris 1837). 

Macarca'ya ise Joseph Thury tarafından 
tercüme edilmiştir ( Török Törtenitirok, 

Budapest I 896, ll. 279-363) Madrid Es
curial'deki yazma nüshanın (nr 1663) di
ğer nüshalardaki değişikliklerle birlikte 
faksimile neşrini A. Gallotta yapmıştır 
("Il Gazavat-i Hayreddin Paşa di Sey
yid Murad", Studi f\1agrebini, Xl!! , Napoli 
ı 983) M. Ertuğrul Düzdağ (Akdeniz Bi
z imdi, Barbaros Hayreddin Paşa 'nın Sa-
vaşları: Gazavat·ı Hayreddin Paşa, İstan-
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