
HAYlR BEY 

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. 
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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 



Sabri, Halk Fırkası grubu toplantılarında 
ve mecliste yaptığı konuşmalarda teşkl
lat-ı esasiyye kanununun tadili ve Cum
huriyet'in ilanını savundu. Ayrıca Cumhu
riyet'in ilanının ve Atatürk'ün cumhurre
isi seçilişinin 1 O 1 pa re top atışıyla kutlan
ması yönündeki teklifi de kabul edildi. 
lll. dönemde meclise girerneyen Hayırlı
oğlu Konya'da tekrar avukatlığa başladı. 
Bu arada ticaretle de meşgul oldu. 

Ahmet Harndi Akseki'nin vefatı üzeri
ne Diyanet İşleri başkanlığına getirilen 
(I 95 I) Hayırlıoğlu, 22 Kasım 1951 tarihli 
Bakanlar Kurulu kararı uyarınca mabed 
dışında "ruhanl elbise" giymesine izin 
verilen ilk Diyanet İşleri başkanı oldu. Ra
hatsızlığı sebebiyle başkanlık görevinden 
emekliye sevkedildikten dört ay sonra ve
fat etti (8 Ekim 1960) ve Ankara'da Ce
beci Asrl Mezarlığı'nda toprağa verildi. 
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li] VELi ERTAN 

HAYIZ 
(~1) 

Kadının döl yolundan 
belirli si.irelerle gelen 

ve bazı ibadetterin ifasına engel 
teşkil eden kan anlamında 

fıkıh terimi. 
_j 

Sözlükte "suyun akıp taşması. kanın 
akması" anlamlarına gelen hayız (hayz) 
kelimesi, fıkıh terimi olarak ergenlik ça
ğına giren sağlıklı kadının rahminden dü
zenli aralıklarla akan kanı ifade eder. Ka
dınlarda ergenlikten menopoza kadar 
görülen bu fizyolojik olaya "hayız (men
struation) hali" denilir. Türkçe'de "adet 
görme. adet kanaması, aybaşı hali" adı 
da verilen bu olay, kadında döl yatağının 
iç yüzünü kaplayan zarın (endometriyum). 
yumurtanın döllenmeyip ölmesi ve yu
murtalık hormon salgısının kesilmesi üze
rine parçalanarak kanla birlikte dışarı 

atılmasından ibarettir. Yumurta. döllen
mesi halinde rahmi n iç zarına yerleşerek 
gelişmeye başlar ve adet kanaması mey
dana gelmez. 

Hayızla ilgili olarak geliştirilen dini uy
gulamaları iptidai toplurnlara kadar gö
türmek mümkündür. Geleneksel iptidai 
kültürlerde "can"ın kanda bulunduğu 
şeklindeki inanç. kanın hem pozitif hem 
de negatif anlamda ta bu kabul edilmesi
ne yol açmıştır. Böylece hayız sırasında 
kan boşalırnma maruz kalan kadın tabu 
addedilmiştir. İptidai kültürlerde hayızlı 
kadın topluluktan tam olarak tecrit edi
lir ve onunla temas eden her kişi ve nes
ne kirli sayılırdı. 

Hayzın dini yönüyle ilgili en ayrıntılı uy
gulamaları geliştiren Yahudilik'te hayız 
gören kadın "niddah" (ayrılan) adıyla anı
lır. Eski Ahid'de hayızlı kadın, kanamanın 
sona ermesinden itibaren yedi gün bo
yunca murdar (teme'ah) kabul edilmiş ve 
birtakım yükümlülüklere tabi tutulmuş
tur (Levililer, 15/19-24; 18/19; 20/18; ll. 
Samuel, 1 1/4; Hezekiel, 22/10). Kadın, bu 
sürenin sonunda "mikveh" denilen gusül 
abdestine benzer bir banyo yapar ve an
cak bu banyodan sonra temiz (tehorah) 
cilma vasfını kazanır (Jacobs, s. 342; EJd., 
XII, ı 142). Kanamanın devam ettiği sü
rede ve yedi günlük müddet içinde ha
yızlı kadınla cinsel ilişkiye girmek, onun 
dakunduğu herhangi bir şeye temas et
mek murdarlığı bulaştırdığından yasak
tır. Akıntı normal süresinden fazla de
vam ediyorsa bu durumdaki kadın "za
vah" (boşaltan) adını alır ve kan akışı du
runcaya kadar aynı hükümlere tabi olur. 

Rabbinik literatürde hayız konusu da
ha ayrıntılı kurallar çerçevesinde incelen
miştir. Öyle ki Mişna'da bu konuya ayrı
lan başlı başına bir bölüm vardır (Taha
rot'un yedinci bölümü). Ayrıca "Tosefta" 
ve "Sulhan Aruh" gibi önemli şeriat kitap
larında da konu üzerinde durulmuştur. 

Hıristiyanlık'ta özel dini hükümlere tabi 
tutulmayan hayız konusu HindG ve Zer
düştllik literatüründe önemli bir yer tu
tar. Zerdüştlliğe göre ölmüş bedenden 
sonra en murdar beden hayızlı kadının 
bedenidir. Akıntılı kadın (daştan) özel bir 
odada tecrit edilir ve kimseyle temasa ge
çirilmez; ancak özel bir çubukla kendisi
ne yiyecek iletilir. Kadın hayzın bitişinden 
sonra murdarlıktan kurtulabilir. Hindu
izm'de de hayızlı kadın kirli addedilir ve 
hayız müddeti içerisinde hiç kimseyle te
mas edemez; ancak hayız müddetinin 
sonunda banyo yaparak bundan kurtulur 
(ERE, X, 491, 492) . 

HAYIZ 

Kur'an-ı Kerim'de hayzın bir nevi sıkın
tı ve rahatsızlık hali olduğu, bu dönemde 
kadınlarla cinsi münasebetten uzak du
rulması gerektiği (ei-Bakara 2/222). bo
şanmış kadınların üç hayız veya temizlik 
süresi iddet bekleyeceği (ei-Bakara 2/ 
228), hayızdan kesilen veya henüz hayız 
görmemiş kadınların iddetinin ise üç ay 
olduğu (et-Talak 65/4) belirtilir. Bunun 
yanında Kur'an'ın dini temizlikle ( hades
ten ta ha ret) ilgili emir ve yasakları tabii 
olarak hayızın dini hükmünü de yakından 
ilgilendirir. Hadis kitaplarında hayızın ta
nımı ve mahiyeti, hayız süresinin alt ve 
üst sınırı. hayız gören kadının dini muafi
yet ve yükümlülükleri, bu kadınlarla aile
vi, beşeri ve içtimal münasebetler konu
sunda gerek Hz. Peygamber'in gerekse 
hanımlarının ayrıntılı açıklamaları mev
cuttur (bk. Wensinck, el-Mu'cem, "l:ıyz" 

md.). Bu sebeple daha sonraki dönemler
de oluşan fıkıh literatüründe hayızla ilgili 
olarak yer alan bilgi ve hükümlerin ana 
hatları itibariyle ResGl-i Ekrem dönemin
den devralınan sözlü ve fiili sünnete da
yandığı, ancak bunun fakihler tarafından 
kendi dönemlerindeki bilgi birikimi ve 
müşahedelerin de katkısıyla zenginleşti
rildiği ve birçok ayrıntı üzerinde fikir yü
rütüldüğü söylenebilir. Bu gelişmeler so
nucunda hayız konusu. fıkıh literatürü
nün ibadetlere giriş mahiyetindeki birin
ci kitabı olan "taharet" bölümünde ayrı 
bir başlık altında incelenmiş, bu husus
taki temel fıkhl hükümler her müslüma
nın bilmesi gereken ilmihal bilgileri ara
sında yer almıştır. 

Fıkıh kitaplarında etraflıca anlatıldığı 

gibi yetişkin bir kadının cinsel organın
dan üç türlü kan gelir. Birincisi doğum
dan sonra belli bir süre gelen lahusalık 
kanıdır (b k. NİFAS ). İkincisi belirli yaşlar 
arasında ve belirli periyatlarla gelen ha
yız kanıdır. Üçüncüsü ise bu ikisi dışında 
kalan ve bir hastalıktan kaynaklanan "is
tihaze" kanıdır. Her üç durum da dini ma
nada temizlik, namaz. Kur'an okuma, 
oruç. itikaf, hac, cinsi münasebet. boşan
ma, iddet ve hamileliğin tesbiti gibi bir
çok dini hükümle irtibatlı olduğundan is
lam literatüründe önemli bir yer işgal 
etmiş ve islam alimlerince ayrıntılı biçim
de incelenmiştir. 

Gerek başlangıç ve bitiş yaşları gerek
se süresi bakımından hayız fizik! bünye, 
kalıtım. çevre ve iklim şartlarına bağlı 
olarak önemli ölçüde farklılıklar göstere
bilir. Bununla birlikte fakihler. birçok dini 
ve hukuk! hükmü yakından etkilediği için 
adet görme çağını ve adet döneminin 
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