
lı işleri ödüllendireceğine dair herhan
gi bir söz vermediği eylemler" (meritum 
de congruo) arasında bir ayırım yaparak 
içtimal ahlak ve ilahi ahlak arasındaki sı
nırları belirgin hale getirmeye çalıştılar 
(Steinmetz. s. 651 ). 

Kataliklik içerisindeki gelişme seyri az 
çok değişmekle birlikte günümüze ka
dar yukarıda belirtildiği şekilde gelen 
hayır kavramının Protestan kiliselerince 
farklı bir şekilde yorumlandığı görülür. 
"Yalnızca iman" (sola gratia) formülünden 
yola çıkan Protestan kiliseleri hayır kav
ramının önemini en aza indirdiler. iman 
ve ibadeti hayır yapma anlayışının önüne 
koyan Protestanlar hayrın sadece sosyal 
anlamda önemli olduğu. ilahi planda ise 
herhangi bir ehemmiyetinin bulunmadı
ğı düşüncesiyle bir anlamda kilisenin se
küler ahlaka gitmesinin yolunu da açmış 
oldular. Bununla birlikte bu anlayış re
formcu (Calvinci) kiliselerden bazılarında 
hafifletilmiştir. 

Markionizm gibi heterodoks gnostik 
gruplar hariç Hıristiyanlık'ta hayır ve şer 
şeklinde düalizme yol açacak bir anlayış 
geliştirilmemiştir. Günaha sebep olan 
şeytan bir varlık sayılırsa da Tanrı'ya eş 
değildir ve Mesih'in gelişiyle birlikte son
suza kadar yok olacaktır. Bununla bera
ber Saint Paul'den beri Hıristiyanlık içe
risinde maddeyi şerle aynlleştirme eğili
mi kesilmeksizin mevcudiyetini sürdür
müştür. Fakat madde ve mana alemleri 
arasına çekilen bu duvar bile Hıristiyan
lık'ta düalizmin oluşturulmasına yol aça
cakyeterli teolojik zemini hazırlamamış
tır. 
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HAYlR BEY 

HAYlRBEY 
(ö. 928/1522) 

Osmanlılar'ın 

ilk Mısır beylerbeyi. 

1 Ridaniye Savaşı'ndan (22-24 Ocak ı 517) 

sonra ise memlükler, şeyhülaraplar. mü
başir ve ayanları Osmanlılar'a itaate teş
vik etmeye başlayıp padişahın emriyle 

L _j yerlerinde bırakılacaklarını vaad ederek 
onlara birer mektup gönderdi. Onun va-

Çerkei asıllı olup muhtemelen 868 
(1464) veya869'da (1465) Keracyakınla
rındaki Samsum köyünde doğdu. Baba
sının adı Malbay'dır; künyesi Hayır Bey 
min Malbay olarak belirtilir. Yetişkin ça
ğa ulaşınca babası tarafından kardeşleri 

Kesbay. Hızır Bey, Canbolat ve Kansu gibi 
Sultan Kayıtbay'ın hizmetine verildi. Kö
le statüsünü haiz olmadan girdiği Mem
lük sarayında yetiştirildikten sonra sul
tanın memlüklerinden biri oldu. Ardın
dan Devatdar Akbirdi'ye intisap etti ve 
"haseki devatdar-ı sıkkın" unvanını aldı. 
1496'da emir-i aşereliğe, ardından da 
emir-i tablhaneliğe getirildi. 1497'de Il. 
Bayezid'e değerli hediyelerle birlikte ha
berci olarak gönderildi. istanbul'dan dön
dükten sonra 1500'de "mukaddem elf" 
emirleri arasına girdi; 1502'de Kansu 
Gavri'nin Memlük sultanı olması üzeri
ne hacibü'I-hüccablığa tayin edildi. Şam 
naibi olan kardeşinin vefatma kadar bu 
vazifede kaldı; 1504 Eylülünde, Şam'a 
tayin edilen Emir Sıbay'ın yerine Halep 
naibliğine getirildi. Bu görevi sırasında 
Osmanlı-Memlük sınır mücadelelerine 
yakından şahit olduğu gibi Yavuz Sultan 
Selim ile Kansu Gavri arasındaki mektup
laşmalar da onun vasıtasıyla yapıldı. Böy
lece daha önce istanbul'da Osmanlılar'la 
kurduğu münasebetini iyice güçlendirdi 
(ibn iyas. V, 22-45). Bu olay. daha sonra 
Şam'ın ve Mısır'ın Osmanlılar tarafından 
zaptında oynadığı etkili rolün başlangıcı
nı teşkil edecektir. 

ibn iyas'ın kaydettiğine göre. Merci
dabık Muharebesi'nde Memlük ordusu
nun sol kanadına kumanda eden Hayır 
Bey, sağ kanadın kumandanı Sıbay'ın ölü
mü üzerine askerlerinin dağıldığını gö
rünce savaş meydanından çekilerek sol 
kanadın çökmesine yol açmıştı ( Beda'ı~u 'z
zühur, V, 69). Şam'ı zaptından sonra Ya
vuz Sultan Selim'in yanına giden Hayır 
Bey bu hizmetine karşılık Köstendil san
cak beyiliğine getirildi (27 Ağustos 1516). 

Ancak Hayır Bey daha sonra Osmanlılar'
dan kaçtığını iddia ederek tekrar Mısır'a 
döndü; ardından Osmanlılar' ın Mısır'a 

doğru ilerlemesini engellemek için bir 
ordunun başında Gazze'ye gönderildiyse 
de yine başarısızlığa uğradı. Bunun üze
rine Osmanlılar'a bağlılık göstererek Mı
sır'ın zaptma kadar onlara rehberlik etti. 

sıtasıyla Memlükler devrindeki Mısır'ın 
arazi idaresi ve mali nizarnı hakkında 
Müstevfi'l-emval Ebu Bekir b. Cey'an'dan 
bilgi alınmıştı (a.g.e., V, 125; ibn Zünbü l, 

s. ı ı4). Böylece Osmanlılar'a itaat edip 
sadakatle hizmette bulunan Hayır Bey'in 
Mısır'ın durumunu ve Memlük kanunla
rını çok iyi bilmesi, Çerkez ve Araplar'ı 
hoş tutmadaki kudreti oımn Mısır bey
lerbeyiliğine getirilmesinde rol oynadı. 
Yunus Paşa'nın Mısır idaresinden alındı
ğı gün beylerbeyiliğe tayin edilen Hayır 
Bey. itaat ve sadakatierinden emin oldu
ğu Memlük idarecilerine görevler ver
di. Bu arada kendisi de halka adalet ve 
şefkatle muamele etmek, fesadı önle
mek. Memlük mevzuatını ıslah ederek 
uygulamak, Mısır'ın sınır ve limanlarını 
dış tehlikelerden korumak ve Haremeyn 
erzakını düzenli biçimde sağlamakla gö-

Hayır Bey'in Mısır'da osmanlı askerinin nöbetçilik nizarnı 
hakkında Mira h ur Ahmed Ağa'ya gönderdiği mektup 
(TSMA, nr. E 5807) 
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revlendirildi. Padişahın Mısır'dan ayrılma
sından dört gün sonra da ( 13 E yi ül 1517) 
Kal'atülcebel'e çıkıp Mısır eyaletini idare 
etmeye başladı. 

Hayır Bey'in Mısır idaresinde karşı kar
şıya kaldığı ilk meseleler devlet merke
zi, Mısır'da bulunan Osmanlı beyleriyle 
askerleri ve eyaletin mahalli kuwetleri 
(memlükler ve şeyhülaraplar) arasında
ki münasebetleri düzenlemek oldu. Mı
sır'ın muhafazasıyla görevli Osmanlı as
kerleriyle memlükleri birlikte istihdam 
etmeye ve memlüklerle şeyhülarapların 
devlete itaatini sağlamaya çalışan Hayır 
Bey, muhafızlarla memlükleri isyan ha
linde bulunan Arap şeyhleri üzerine gön
derdi. Ayrıca Mısır'ın zaptından sonra giz
lenen memlükler için çıkarılan umumi af
tan istifade ederek ortaya çıkıp itaat gös
tereniere askeri kabiliyet ve maharetle
rine göre ulufe ve ceraye, yaşiiiarına da 
tekaüt ulufesi bağladı. Mısır'ın durumu
nu iyi bilen Memlük emirlerinden kethü
da, devatdar. mirahur. mihmandar vb. 
idari ve askeri yardımcılar seçti. Bu ara
da padişahın emirlerinin Mısır'da icrası
na n ezaret eden ve Hayır Bey'in davranış
larını gözeten Osmanlı beyleri gizli veya 
açık devlet merkezine raporlar gönderi
yorlardı. Hayır Bey de Mısır eyaletinin ba
zı meselelerini ve Osmanlı beyleriyle as
kerleri arasındaki durumu merkeze bil
diriyordu. Hayır Bey ve maiyeti, Mısır'da
ki Osmanlı beyleriyle ahenk içinde olduk
Iarı halde muhafazada görevli askerler
le sık sık ihtilafa düşüyorlardı. Yavuz Sul
tan Selim, Arap şeyhlerinin memlükler
den ayrı bir güce sahip olduklarını gördü
ğü için bunların birçoğunu yerlerinde bı
rakmış ve şeyhlerin durumunu iyi bilen 
Hayır Bey' e de şeyhlerin itaatini sağlayıcı 
tedbirler almasını tavsiye etmişti. 

Mısır'ın zaptından sonra Yavuz Sultan 
Selim, Mısır'da Osmanlı nizarnının kısa 
sürede kurulamayacağını anladığından 
eyaletin eski teşkilatının ıslahını, eyalete 
uygun olanlarının bırakılmasını, Memlük 
saltanatma mahsus olanlarının ise ya dü
zeltilmesi ya da kaldırılmasını emretmiş

tL Bu emir uyarınca Hayır Bey Mısır'ın 
mahalli olan teşkilatını büyük kısmıyla ko
ruma. itaat eden Memlük idarecilerin
den faydalanma ve bazı hizmetleri bir
leştirme veya değişik adlar altında yeni
den düzenleme yolunu takip etti. 

Halk arasında "melikü'l-ümera" unva
nıyla tanınan Hayır Bey, özellikle merkez
den bir ferman gelmesi veya bir Osmanlı 
beyinin tekiifte bulunması halinde yahut 
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Mısır'ın mühim bir meselesi çıktığı za
man kethüdasını. devatdarını , kadılku

datları ve Osmanlı beylerini büyük divan 
toplantısı için davet ederdi. Buraya mü
zakere konusu olan meselelerle ilgili tüc
car. mübaşir veya diğer idareciler de çağ
rılırdı . Hayır Bey, gerektiği zaman bazı 
Memlük idarecileriyle Osmanlı emir ve as
kerlerini ayrı ayrı toplardı. Şehir halkının 
davalarını halletmek için her cumartesi. 
maiyetinde kadılkudatlar olduğu halde 
Kahire'nin bir meydanında divan akde
der, su başı (vali'I-Kahire) vasıtasıyla kendi
sine arzedilen meseleleri karara bağiard ı. 

Osmanlı idaresinin Mısır'da ilk yerleş
me safhası sayılan Hayır Bey'in beylerbe
yiliğinde Memlükler'e ait birçok teşkilat 
aynen veya bazı düzeltmelerle devam et
mişse de Mısır'da Osmanlı kurumlarİnın 
yavaş yavaş bu dönemde devreye konul
duğu görülmektedir. Memlük teşkila
tında yerleşmiş olan adaletsizlikleri kal
dırmak, Mısır'ın mali ve adli müessesele
rini ıslah etmek üzere 927'de (1521) bir 
Osmanlı defterdan ve Hanefi kadısı tayin 
edilmiş, müstevfi'l-emval ve kadılkudat
Iar da onlara yardım etmekle görevlen
dirilmişti. Buna rağmen Mısır'da Osmanlı 
idaresi, Veziriazam İbrahim Paşa'nın Ka
hire'ye gelerek Mısır Kanunnamesi'ni çı
karmasına kadar istikrarsizlığını sürdür
müştür. 

Şam Beylerbeyi Canbirdi Gazall'nin is
yanı sırasındaki tutumundan da anlaşı
lacağı üzere Yavuz Sultan Selim'in ölümü 
ve yerine Kanuni Sultan Süleyman'ın ge
çişinden sonra da devlete karşı sadakati
ni sürdüren Hayır Bey'in saltanat merke
ziyle sıkı münasebetleri vardı. Her yıl ba
şında Mısır beylerbeyiliği tasdik edilir, bu 
hususa ve adaletle idare etmesine dair 
bir fermanla bir hil'at ve bazı atıyyeler 
gönderilirdi. Diğer taraftan Hayır Bey, 
İstanbul'a her yıl değerli hediyelerle bir
likte Mısır haracından bir miktarını "piş
keş" olarak takdim eder. seferler dolayı
sıyla emredilen barut ve erzakı hazırla
yıp gönderir. bazan da asker yollardı. 

Beş yıl üç ay kadar beylerbeyilik yaptık
tan sonra 14 Zilkade 928'de (5 Ekim 1522) 
vefat eden Hayır Bey Kahire'de yaptırdı
ğı caminin civarına defnedildi. İbn İyas'a 
göre sert ve inatçı bir yapıya sahip, sul
tanlığa layık "muhteşem bir hakim" idi 
ve memleketin bütün işlerine vakıftı; iç
kiye düşkün olup müzik dinlemeyi sever
di. Ölümünden sonra yapılan sayımda 
600.000 altın, sayısız atlarla daha birçok 
mal varlığının bulunduğu tesbit edilmiş
tir. 
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HAYIRLIOGLU, Eyüp Sabri 
(1884-1960) 

Türkiye Cumhuriyeti'nin 
dördüncü Diyanet İşleri başkanı. 

L ~ 

Konya'da doğdu. Hayırlızade Mehmed 
Efendi'nin oğludur. İlk öğrenimini yapar
ken Kur'an'ı da hıfzetti. Ardından Konya 
Ziyaiye Medresesi'ne devam ederek Si
vaslı Ali Kemall ve Yalvaçlı Ömer efendi
lerden ders görüp icazet aldı. Daha son
ra Konya'da yeni açılan Darülfünun-ı Os
manl'nin Hukuk Şubesi'ni birineilikle bi
tirdi ( 191 1) . 

Yakın arkadaşı Musa Kazım Efendi ile 
birlikte gittiği İstanbul'da Darülfünun'da 
müderris muavinliği imtihanını kazandı. 
Bir süre müderris muavinliği yaptıktan 
sonra istifa ederek memleketine döndü. 
Ardından Uşak Bidayet Mahkemesi müd
deiumumiliğine tayin edildi (ı 9! 3). Altı 
yıl sürdürdüğü bu görevinden de ayrıla
rak Konya'da bir müddet avukatlık yap
tı; Konya vilayet ve belediye encümen 
üyeliklerinde bulundu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ll. dönem 
( 1923-1927) Konya mebusu seçilen Eyüp 

Eyüp 
Sabri 

Hayırlıoğlu 


