
24 Reblülewel 972 (30 Ekim 1564) tarihi
ni taşımaktadır (Mimar Sinan, s. 45-46. 
nr. 4). Nihayet istanbul'da Samatya sem
tindeki Ermeni reayasına ait Sulumanas
tır denilen kilise ve dini tesisin onarım he
sapları Hassa Başmimarı Sinan ile bir Mi
mar Hayreddin tarafından beraberce in
celenmişti r (Orgun, VIII[ 1938[. s. 336). 
Bu kayıt da 971 (1563-64) tarihlidir. Bos
na- Hersek'te köprü ile kalenin yapımı 
975 (1 568) tarihi etrafında olduğuna gö
re bunları inşa eden Hayreddin ile. 971 
(1563-64) ve 972 (1564-65) yıllarında is
tanbul'daki bazı yapılar hakkında keşif 
raporları hazırlayan Mimar Hayreddin'in 
aynı kişi olması ihtimali oldukça kuwet
lidir. Mostar Köprüsü gibi hem mimarlık 
hem de mühendislik şaheseri olan bir ya
pı meydana getiren Hayreddin'in başarı
larını başka eserlerde de göstermiş ol
ması beklenir. 
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HAYREDDiN HIZIR 

(bk. ATÜFi, Hayreddin Hızır). 

HAYREDDiN MAR' AŞİ 
(ö. 876/1472 [?]) 

Fatih Sultan Mehmed 
devri hattatlarından. 

_j 

_j 

Hüseyin Hüsameddin Efendi'nin ver
diği bilgiye göre gençliğinde ilim tahsili 
için gittiği Amasya'da zamanın en kud
retli hattatı olan Edirneli Yahya SGfi'den 
aklam-ı sitteyi meşkederek icazet aldı 
(Amasya Tarihi, IX. 499-500). Müstakim
zade onu Abdullah-ı Sayraft'nin (ö 745/ 
ı 344-45'ten sonra) talebesi olarak göste
rir ( Tuhfe, s. ı 99-200); ancak bu tarih ba
kımından mümkün değildir. Divan katip
liğini yaptığı Amasya Valisi Şehzade Ala
eddin Bey'in vefatından sonra zamanını 

Amasya'da talebelere yazı meşkederek 
geçiren Hayreddin Mar'aşl'nin 876 (1472) 
yılının sonuna doğru vefat ettiği tahmin 
edilmektedir. 

Hayreddin Mar' aşi'nin m üze ve kütüp
hanelerde herhangi bir yazısına rastlan
mamıştır. Hüseyin Hüsameddin Efendi 
onun Halil b. Hasan ve Hayreddin Halil 
Mar' aşi şeklindeki imzalarını, M üstakim
zade ise 874 (1470) tarihli bir yazısını 
gördüğünü yazmaktadır. 

Osmanlı hat sanatında yeni üsiGp ara
yışları Fatih Sultan Mehmed devrinde ve 
ll. Bayezid'in Amasya valiliği sırasında 
başlamış, Hayreddin Mar'aşl. Celal, Muh
yiddin ve Cemal Amasl, Abdullah Arnasi 
ve Şeyh Hamdullah gibi hattatlar etrafın
da geniş bir hat sanatı muhiti teşeklkül 
etmiştir. Bu sanatkarlar, aklam-ı sittenin 
harf ve terkip itibariyle güzelleşip geliş
mesi için büyük gayret sarfetmişlerdir. 
Yakut ei-Müsta'sıml'den sonra aklam-ı 
sittede ve bilhassa sülüs ve nesih yazılar
da islam dünyasında uzun süre devam 
edecek olan Osmanlı hat üslübunun esas
larını ortaya koyarak yeni bir çığ ır açan 
Şeyh Hamdullah Hayreddin Mar'aşl'nin 
talebesidir. Hayreddin Mar'aşl'nin yetiş
tirdiği diğer talebeler arasında yer alan 
Muhyiddin Köseç ve Seyyid ibrahim de Fa
tih devrinin meşhur hattatlarındandır. 
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HAYREDDIN PAŞA, Barbaros 

L (bk. BARBAROS HAYREDDiN PAŞA). _j 

r ı 
HAYREDDiN PAŞA, Çandarb 
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(bk. ÇANDARLI 

KARA HALiL HAYREDDiN PAŞA). 

HAYREDDiN PAŞA, Tunuslu 
(ö. 1890) 

Islahatçı ve reformcu 
görüşleriyle tamnan . 

_j 

Osmanlı sadrazaını ve mütefekkir. 
L _j 

Hayatının ilk yıllarına ait bilgiler yeter
sizdir. Kafkasya'da bir Rus taarruzu es
nasında ailesini kaybettiği, küçük yaşta 
köle olarak istanbul'a getirildiği, Nai<ibü-

HAYREDDiN PAŞA, Tunuslu 

leşraf ve Anadolu Kazaskeri Kıbrıslı Tah
sin Bey tarafından satın alındığı bilinmek
tedir. Tahsin Bey'in Kanlıca'daki yalısm
da yetişti. 1830'da Tunus Valisi Ahmed 
Paşa'nın bir adamı tarafından Tunus'a gö
türüldü. Bazı kaynaklarda bu sırada on 
üç yaşında olduğu belirtilmektedir. Ah
med Paşa'nın sarayında memlük olarak 
Arapça ve islami ilimler alanında özel eği
tim gören Hayreddin. kısa sürede Ah
med Paşa'nın ve "reis-i müdlran" (Tunus 
kaynaklarında vezlr-i ekber) HaZinedar 
Mustafa Paşa'nın güvenini kazandı. on
lardan ilgi ve teşvik gördü. Askerlik mes
leğine intisap ederek kabiliyet ve çalış

kanlığı sayesinde süratle yükseldi. 1840 
yılında , Ahmed Paşa tarafından modern 
bir ordu kurmak için teşkil edilen Bardo 
Harbiye Mektebi'nde görevli Fransız su
baylar ve müşavirlerle tanıştı. Yeni sis
temleri ve Fransızca'yı öğrenmeye gayret 
etti. ilk yenilikçi fikirleri Mahmud Kaba
du ve ibrahim er-Riyahl'den aldı. 1846'
da miralay, 1850'de mirliva ve süvari as
kerleri kumandanı oldu. 

Avrupa ile doğrudan teması. 1846'da 
Ahmed Paşa'nın yaver sıfatıyla Paris'i zi
yaret etmesiyle başladı. 1853-1857 yıl
larında Tunuslu Mahmud b. Ayyad Paşa 
davasında Tunus'un temsilcisi olarak Pa
ris'te kaldı ve davayı Tunus'un menfaat
lerine uygun şekilde halletti. Bu sırada 
Avrupa medeniyetini yakından tanıma 
fırsatını bulduğu gibi Fransızca'sını da 
ilerletti. 1855'te kendisine feriklik rüt
besi verildi; Paris'teki başarısından dola
yı 21 Ocak 1857'de Bahriyemüdürü ta
yin edildi ve Tunus'a dönerek 8 Mayıs 
1857 tarihinde görevine başladı. 23 Ka
sım 1862'ye kadar süren bu görevi sıra
sında bahriyeyi ve donanmayı ısiaha ve 
modernleştirmeye çalıştı. 

1 o Eylül 1857'de ilan edilen "ahdü'l
eman" ile başlayan. Tunus'un siyasi ve 
içtimal sistemini modernleştirme hare
ketinin en inanmış ve aktif üyelerinden 

Tunuslu 
Hayreddin Paşa 
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HAYREDDiN PASA. Tunuslu 

biri Hayreddin Paşa oldu. Tanzimat ve Is
Iahat fermanlarındaki esasları ihtiva eden 
ahdü'l-eman bütün halka can ve mal gü
venliği. vergi adaleti, din ve dil hürriyeti 
vaad ediyordu. 1860'ta Tunus anayasası

nı hazırlayan komisyona üye seçilen Hay
reddin Paşa. bir yıl sonra da istişarl ma
hiyetteki Meclis-i Ekber'in önce üyesi, 
sonra başkanı oldu. Ayrıca beylik Meclis-i 
Hass'ının da üyesi idi. Hukuf<l reformlar
da etkin bir rol oynadı. Konsolosluk mah
kemeleri komisyonunda faydalı çalışma

lar yaptı. Askerlik kanununu hazırlayan 
komisyona başkanlık etti. 23 Kasım 1862'
de Bahriye müdürlüğü ve Meclis-i Ekber 
başkanlığı görevlerinden istifa etti. İsti
fasında dış borçlanma teşebbüsü ve Ha
zinedar Mustafa Paşa'nın siyasetini tas
vip etmemesinin etkisi olmalıdır. 

Hayreddin Paşa 1862'den 1869'a ka
dar önemli bir resmi görev almadı. An
cak İstanbul'a ve bazı Avrupa başşehirle
rine "te'kld-i muvalat" ve Tunus nişanını 
dağıtma gibi geçici vazifelerle gönderil
di. Bu arada reformlar dönemine son ve
ren ve ağ ı r vergilere bir tepki olarak do
ğan 1864 isyanı vuku buldu. Düzeni sağ
lamak için Osmanlı hükümeti Büyük Ali 
Haydar Efendi'yi fevkalade komiser sıfa
tıyla Tunus'a yolladı. Hayreddin Paşa, ikin
ci defa istanbul'a gönderilerek Tunus-Os
manlı münasebetlerini düzenleyen "emr-i 
saml"yi getirdi. Bu emirle. Osmanlı hü
kümdarının Tunus üzerindeki haklarıyla 
Hüseynl ailesinin hukuku ve ülkenin yö
netim şekli tesbit ediliyordu. 

1863 ve 1865 dıŞ borçlanmalarının Tu
nus maliyesini iflasa sürüklernesi üzeri
ne Hayreddin Paşa. 1869'da borçları dü
zenlemek ve birleştirmek için kurulan 
Milletlerarası Maliye Komisyonu başkan
lığına tayin edildi. Komisyonda Fransız. 
İngiliz ve İtalyan üyeler vardı. Böylece 
Hayreddin Paşa 'nın 1877yılına kadar sü
recek olan aktif siyasi hayatı başladı. 18 
Ocak 1870'te kendisine "vezlr-i mübaşir" 
unvanı verildi. 1871'de Tunus eyaletinin 
irsen valisi Muhammed Sadık Paşa'ya va
lilik tevcih fermanını almak üzere İstan
bul'a gitti. Bu münasebetle Osmanlı yö
neticileriyle görüşmeler yaptı. Eski kayın 

pederi Hazinedar Mustafa Paşa ile siyasi 
çatışmaları arttı. Üç vali devrinde otuz al
tı yıldan beri aralıksız reis-i müdlran olan 
Hazinedar Mustafa Paşa'nın azli üzerine 
bu göreve 21 Ekim 1873'te Hayreddin 
Paşa tayin edildi. Vezlr-i mübaşir unvanı 
kaldırıldı , Maliye Komisyonu başkanlığı 
bırakıldı ve Hariciyemüdürlüğü görevi ila
've olarak verildi. Hayreddin Paşa. 21 Tem-
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muz 1877'de istifasına kadar Tunus'un 
bu en yüksek makamında birçok yenilik 
ve reform gerçekleştirdi ; reformcu gru
bun en önemli temsilcisi oldu. Tunus ida
resinin ıslahı , merkezi yönetimin düzen
lenmesi, yıllık gelirlerin yarısına yaklaşan 
dış borçların ödenmesi, sağlam bir mali
ye politikası güdülmesi, tarım reformu. 
hammas müessesesinin tanzimi. Tunus
lular ve yabancılar arasındaki davalara 
bakan mahkeme teşkili , dini mahkeme
lerin yeniden teşkilatlandırılması . mahal
li idareleri n tanzimi, iktisadi ve mali ted
birler önemli reformları arasındaydı. Ay
rıca ihracatı arttırıcı tedbirler aldı . demir
yolu yapımını hızlandırdı. Hayreddin Paşa 
eğitime de büyük önem vererek bu alan
da Zeytüne Medresesi'nde reform yapıl

ması. devlet basımevinin ıslahı, yeni ge
nel kütüphane kurulması gibi işleri ba
şardı. Hazinedar Mustafa Paşa'nın müsa
dere edilen mallarını kullanarak lise sevi
yesinde modern anlamda öğretim yapan. 
zamanla Tunus'un seçkin aydınlarının ye
tişt iği ei-Medresetü 's-Sadıkıyye' nin açıl

masını sağladı ( 1875 ). Reformların gere
ğine inanmış olan yakın mesai arkadaşı 
Muhammed Bayram Hamis'i Cem'iyya
tü ' l-evkaf başkanlığına tayin eden Hay
reddin Paşa vakıfları tekrar düzenledi. 
gelirleri arttırdı. 

Ülkeye yabancı müdahalesini önlemek 
için dış borçların ödenmesine büyük 
önem veren Hayreddin Paşa Tunus'taki 
İngiliz. Fransız ve İtalyan menfaatlerini 
dengede tutan bir siyaset takip etti. Tu
nus'un güç ekonomik durumu onun ar
zuladığı geniş çaplı reformları engelledi. 
Aşırı vergilerden bıkan halk süküna ve 
adil biridareye muhtaçtı. Anayasayı tek
rar yürürlüğe koyma ve bir meclis açma 
düşüncesi Tunus beyi nezdinde rağbet 
görmedi. Hayreddin Paşa. Avrupa devlet
lerinin baskılarına karşı Osmanlı Devleti 
ile sıkı iş birliği ve bağlılık siyasetine ta
raftardı. Zira ancak Osmanlı Devleti var 
olduğu sürece Tunus Emareti muhtari
yetini. özel statüsünü koruyabilirdi. Av
rupa'nın yayılma politikası karşısında Os
manlı Devleti ile yakınlaşmanın hayati 
önem taşıdığına inanan paşa 93 Harbi 
esnasında Osmanlı Devleti'ne önemli yar
dımlarda bulundu. 

Hayreddin Paşa. iç ve dış baskılar sonu
cu 21 Temmuz 1877'de reis-i müdıran
lıktan istifa etti. istifa sebepleri arasın
da. Bahriye müdürü Mustafa b. İsmail'in 
(Genç Mustafa Paşa) Tunus beyi nezdinde
ki olumsuz propagandası , son iki yılda iyi 
ürün alınamaması , hazinenin boşalması . 

borçların ödenmesinde karşılaşılan güç
lükler, Babıali'ye yardımının konsoloslar 
tarafından iyi karşılanmaması . konsolos
ların entrikaları , Jenduba-Tunus demir
yolu hattı imtiyazını Fransa'ya vermeme
si yüzünden bu ülkenin desteğini kaybet
mesi gibi hususlar mevcuttu. Görevden 
ayrıldıktan sonra gözden düşen Hayred
din Paşa emlakinin müsadere edilece
ğinden endişe duydu. Bir süre Fransa'da 
kaldı. Şahsiyetini, İslami reformcu özelli
ğini ve A]fvemü'l-mesalik adlı kitabını 
ll. Abdülhamid'e anlatan Medeniyye ta
rikatı şeyhi Muhammed Zafir Efendi va
sıtasıyla padişah ta rafından Ağustos 

1878'de İstanbul'a davet edildi. İstan 
bul'a gelince kendisine vezaret rütbesi 
verildi. Meclis-i A'yan üyeliğine , daha son
ra yeni kurulan Maliye Komisyonu baş
kanlığına tayin edildi. İki ay sonra 9 Zil
hicce 129S'te (4 Ara lı k 1878) sadrazamlı
ğa getirildi. ll. Abdülhamid onu bu ma
kama tayin ederken Tanzimat sistemin
de ehliyetli bir devlet adamı bulmayı ve 
Yeni Osmanlılar'dan kurtulmayı umuyor
du. Hayreddin Paşa'nın İslam'a bağlılığı 
ve ıslahatçı karakteri devletin sıkışık du
rumunda yeni bir umut olarak görüldü. 
Ancak paşa Türkçe'yi az biliyordu ve yazı 
diline de hakim değildi. 9 Şaban 1 296 (29 
Temmuz 1879) tarihine kadar sekiz ay sü
ren sadareti sırasında Osmanlı- Rus Sa
vaşı ve Berlin Antiaşması'nın çözümlen
memiş bazı meselelerini halletti. Mısır 

Hidivi İsmail Paşa' nın azli. devletlerin nü
fuz mücadeleleri ve maliye meseleleriyle 
karşılaştı. Devlet idaresinin yeniden dü
zene sokulması için çalışmalar yaptı. Sa
daretin saray karşısında sorumluluk ve 
yetkilerini kuwetlendirmek istedi. Me
murların belli bir sisteme tabi olmasını 
önerdi. Mahkemelerin yeniden tanzimi , 
taşra yönetiminin organizasyonu ve ge
lirlerin arttınlmasıyla ilgili düşüncelerini 
ortaya koydu. Ayrıca anayasanın değişti

rilmesini ve Meclis-i Meb'Qsan ' ın tekrar 
toplantıya çağınlmasını tekl if etti. Parla
mento ve nazıriarın karşılıklı sorumlulu
ğuna dayanan bir sistemi savundu. Ma
beyn-i Hümayun'da ve devlet adamları 
arasında muhalifleri süratle arttı. Sultan 
ll. Abdülhamid de meclisi ikinci defa top
lamayı benimserneyince Hayreddin Pa
şa 'nın teklif ettiği Meclis-i Vükela yetki 
ve görevleri kanun tasarısı kesinleşme
di. Dönemin şeyhülislamı Esad Efendi ve 
sarayla ihtilafa düşen Hayreddin Paşa 
dokuz gün Babıali 'ye gelmedi. ardından 
da istifa etti. Böylece Babıali'nin durumu
nu güçlendirme ve nazıriara müteselsil 



sorumluluk getirme teşebbüsü sonuç
suz kaldı. Bununla birlikte İstanbul'dan 
ayrılmadı ve ll. Abdülhamid kendisinden 
faydalandı: ona layihalar hazırlattı . özel 
komisyonlarda görev verdi. Bir ara Pa
ris'e büyükelçi veya Trablusgarp'a vali ta
yin edileceği söylentileri çıktı. Fransa'nın 
1881 'de Tunus'u işgalinden sonra devle
tin Tunus siyasetinde etkili olan Hayred
din Paşa 1882'de yapılan sadrazamlık 
teklifini kabul etmedi. 

Hayreddin Paşa, azlinden sonra ll. Ab
dülhamid'e sunduğu ısiahat layiha ve ari
zalarında ortaya koyduğu görüşlerini bir 
program haline getirdi. Bu programdaki 
düşünceleri açık, kesin ve samimi, fikir
lerinde ısrarlı idi. Paşa Osmanlı idare sis
teminde köklü bir değişikliğe taraftardı. 
En çok önem verdiği husus devlet. millet 
ve fert hayatı için temel unsur saydığı 
adalet ve hukukun üstünlüğü idi. Kanun 
hükümlerinin istisnasız herkese eşit uy
gulanmasını savunan Hayreddin Paşa'ya 
göre adalet bütün ıslahatların temelidir. 
Anayasanın uygulanmaya konulmasını ıs
lahatların birinci şartı sayıyordu. Mebus
lar ve ayan meclislerinin toplanmasını. fi
kir birliği olan, yetkisi ve sorumluluğu be
lirlenmiş bir nazırlar heyetinin kurulma
sını, tam yetkili nazıriarın görevlerinde 
sadrazama karşı sorumlu olmalarını isti
yordu. Devlet yönetiminde icra vasıtası 
olan memurların iyi seçilmesini , kabiliyet 
ve liyakatlerine göre tayin edilmelerini, 
azil endişesi taşımadan güvenlik içinde 
görev yapmalarının sağlanmasını, ceza ve 
mükafat sisteminin geliştirilmesini ge
rekli görüyordu. Osmanlı tebaası gayri 
müslimlerin eğitim ve servet bakımın
dan ileri olduklarını. imparatorluktan ay
rılıp istiklallerini kazanmak istediklerini 
belirterek onlara mutlak hürriyet yerine 

Tunuslu Hayreddin Paşa'n ı n kendi el vazı s ı il e bir belge 
{Atilla Çetin fotoğraf arşivi) 

sınırlı bir hürriyet verilmesinin uygun ola
cağını, aksi takdirde devletin parçalanma
sının kaçınılmaz olduğunu söylüyordu. 
Avrupa'yı iyi tanıyan Hayreddin Paşa , bü
tün güçlü devletlerin kuwetli bir bürok
ratik sisteme dayandıklarını bildiğinden 
bürokratik reformlarda ısrarlı idi. Adalet 
sistemi, mahkemeler, meşihat mahkeme
leri için yeni bir idariyapılanmanın ve me
şihatte ilmi bir meclis teşkil edilmesinin 
lüzumlu olduğunu savunuyordu. Taşra 
idaresinin yeni düzenlemelerle ıslahı, vi
layet meclislerinin kurulması ve bunların 
millet meclisi için temel olması da paşa
nın programında geniş yer tutuyordu . 
Ona göre genel emniyetin sağlanması için 
zabıta ve jandarma kuvvetlerinin ıslahı 
kaçınılmazdı. Yabancı müdahale ve bas
kılarına karşı Berlin Antiaşması'nın çö
zülmemiş meselelerinin halledilmesi, dış 
borçların düzenli şekilde ödenmesi, Av
rupa devletlerinin tebaalarının hukukla
rının korunması, memurların kontrol edil
mesi, yabancı elçiliklerle menfaatleri ica
bı münasebetlerinin önlenmesi gereki
yordu. Prensip olarak yabancı bir devlet
le ittifak edilmesini faydalı bulan Hayred
din Paşa, Araplar'ın devlet hizmetinde 
daha fazla çalıştırılmasını da önerdi. Is
Iahat layihalarını önce Arapça kaleme al
mış. sonra da Türkçe'ye tercüme ettir
miştir. 

Tekrar sactarete gelmeyi ısiahat prog
ramının tanınması ve uygulanması şartı
na bağlayan Hayreddin Paşa, 30 Kasım 
1882'de yeni sadaret teklifini aynı müla
haza ile reddetmiştir. Padişahın progra
mın muhtevasını tedricen icra edeceği 
vaadine karşılık, "Vaadin icrasını görebil
mek için Nuh ömrü ve EyyGb sabrı lazım
dır. Bende ise her ikisi de yoktur" diyerek 
kabul etmemiştir. Nitekim ancak bazı re
form düşünceleri halefieri zamanında uy
gulanabilmiştir. 29 Ocak 1890'da vefat 
eden Hayreddin Paşa , Eyüp Bostan İske
lesi 'nde Şah Sultan imareti bahçesine 
defnedildi. 1968'de kemikleri Tunus'a gö
türüldü. 

Hayreddin Paşa. XIX. yüzyıl İslam dün
yasının çöküş sebeplerini ve buna karşı 
alınacak tedbirleri araştıran, fikir ve çö
zümler üreten bir devlet adamıydı. İslam 
dünyasının içinde bulunduğu durumu 
anlatan. modernleşme ve siyasetle ilgili 
düşüncelerini ihtiva eden A~vemü '1-me
sdlik ii ma'rifeti a]J.vdli'l memdlik adlı 
Arapça eseri 1284'te ( 1868) Tunus'ta ba
sılmıştır. Müellif. özellikle önemli olan 
mukaddime kısmını aynı yıl Paris'te Fran-
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etats musulmans adıyla yayımlamış. 
1875'te de ikinci baskısı yapılmıştır. 1868'
de Arapça olarak ayrıca Tunus'ta neşre
dilen bu mukaddime 1293'te ( 1876) İs
tanbul'da, 1881-1882'de İskenderiye'de, 
1974'te Tunus'ta (giriş ve notlarla) ve 
1985'te Beyrut'ta basılmıştır. Türkçe ter
cümesi Abdurrahman Süreyya Efendi 
tarafından yapılmış ve İstanbul'da 1296'
da (1879) bastırılmıştır. İngilizce'si ise 
önce Atina'da 1874'te, daha sonra da 
Cambridge'te yayımlanmıştır (bk. Leon 
Cari Brown, The Surest Path. The Politi

cal Treatise of a Nineteenth -Century M us· 
/im Statesmen, Cambridge 1977, s. 65-

178) 

A~vemü'l-mesdlik'te Avrupa devlet
lerinin siyasi, iktisadi, askeri vb. özellik
lerinin ve üstünlüğünün anlatımı büyük 
yer tutar. Müellif, eserin daha ilgi çekici 
ve önemli bölümü olan mukaddimede si
yasi fikirlerini açıkladığı gibi Avrupa uy
garlığı ile İslam dünyasını karşılaştırarak 
müslümanların eski üstünlüklerini tek
rar kazanabilmelerinin çarelerini araştı
rır. Yeni dünya şartları içinde pratik tek
lifler ileri sürer. Halka itimat telkin eden 
sağlam bir idare tarzı ile amaca ulaşmak 
ister. Avrupa'nın iklimi. dini veya toprağı 
sayesinde üstün duruma gelmediğini be
lirten müellif, Avrupa'yı yükselten şeyle
ri öğrenmek gerektiğini söyleyerek mad
di kudretin eğitime , eğitimin de siyasi 
müesseselere dayandığını, Avrupa'nın güç 
ve refahının esasını adalet ve hürriyete 
dayalı siyasi kurumların oluşturduğunu, 
bu kurumların en önemlilerinin de parla
mento, parlamentoya karşı sorumlu hü
kümet ve h ür basın olduğunu kaydeder: 
bunlar olmadan maddi refahın mümkün 
olamayacağını savunur. Parlamento ile 
basın kuruluşlarını İslam'ın meşveret sis
temiyle uzlaştıran Hayreddin Paşa, par
lamentonun İslam 'da "ehlü'l-hal ve'l-akd" 
denilen ulema ve ayanın yerini tuttuğu
nu söyler. Bu şekilde klasik İslami siyaset 
düşüncesi içinde kalarakAvrupa'dan po
litik, idari. sosyal ve ekonomik kurumla
rın alınmasının mümkün ve gerekli oldu
ğunu, İslam'ın buna cevaz verdiğini be
lirtir: ayrıca İslam ümmetinin tarihinde 
benzer siyasi uygulamaların görüldüğü
nü vurgular. Fikirlerinin bir ülke için de
ğil bütün İslam ümmeti için geçerli oldu
ğunu belirtir. Devrin tek güçlü müslü
man devleti olan Osmanlı Devleti'ne ve 
Tanzimat reformlarına büyük önem ve
rir. Şeriatın tam uygulanmasının sağla
yacağı faydaların gösterildiği eserde Av-

sızca olarak Reformes necessaire aux rupa'nın teknik ve ekonomik gelişmeleri, 
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buluşları, kurumları uzun uzun anlatılır. 
Müellifin Tanzimat yenilikleri hakkındaki 
görüşleri umumiyetle olumludur. Osman
lı parlamentosunu savunmakla beraber 
devletin sosyal yapısını ve ayrılıkçı güçle
ri de dikkate alarak bütün tebaaya siyasi 
haklar ve hürriyetler verilmesinin sakın

calarını sıralar. Avrupa'nın iktisadi geliş
mesi ve islam ülkelerinin iktisadi geliş
me için neler yapmaları gerektiği, iktisa
di kuruluşlar. devlet müdahalesi, şirket
ler, yerli sanayinin korunması gibi konu
lara ilişkin bilgi ve görüşlerin de yer aldı
ğı eserde sıhhatli bir reform için ulema ve 
devlet adamları arasında sıkı bir iş birliği 
ve dayanışma bulunmasının gerekliliğini 
ortaya koyan paşanın ulemaya büyük 
önem vermesi, islam ülkelerinde ulema
nın siyasi ve idari kadroların çoğunu teş
kil etmesinden ileri geliyordu. Müellif Av
rupa'nın siyasi, ekonomik, kültürel iler
lemesine ve islam ülkelerini tehdit et
mesine karşı daima kuşkulu ve endişeli 
bir tavır takınmakla birlikte onların bu 
konulardaki sistem ve modellerinden fay
dalanarak islam ümmetini reformlarla 
çağının seviyesine ulaştırmanın ve bu su
retle Batı'ya karşı durmanın mümkün 
olacağını , esasen şeriatın değişen şart
lar ve içtimal zaruretlere uygun olarak 
kesin biçimde yasak edilmeyen her şeye 
cevaz vermesinin de çağdaşlaşmaya im
kan tanıdığını ileri sürüyordu. Hayreddin 
Paşa'nın. kitabında 1857-1864 arasında 
Tunus'un reformlar dönemindeki tecrü
belerini de aksettirdiği anlaşılmaktadır. 

Hayreddin Paşa'nın asıl amacı, XIX. 
yüzyılın diğer bazı reformcuları gibi 
"müslüman kalarak modernleşmek"ti ve 
Mısırlı Rifaa et-Tahtavi, Lübnanlı Butrus 
ei-Bustani gibi ilk reformcu ve modern
leşme taraftarları arasında yer alıyordu. 
Devlet adamı ve nazariyatçı karakterini 
şahsında birleştiren paşanın fikirleri Ce
maleddin-i Efgani, Muhammed Abduh 
ve istanbul'da Sebilürreşfıd grubu ta-

. rafından ilgi gördü. A~vemü'l-mesfılik'
te ortaya koyduğu fikirlerine icra adamı 
olarak da daima sadık kalan paşa. Tu
nus'taki reformları ve ıslahatları ile Tu
nus rönesansının ve modern Tunus'un 
öncülerinden biri oldu. Thnus'un ve Tür
kiye'nin modernleşme ve çağdaşlaşma 
tarihinde seçkin bir yer kazandı. Hayred
din Paşa dürüst. haysiyetli ve ideallerine 
sadık kişiliğiyle XIX. yüzyıl islam dünyası
nın önemli devlet adamlarındandır. 

Hayreddin Paşa'nın hatıraları Muham
med Salah Mzali ve Jean Pignon tarafın
dan neşredilmiştir ("Do<:;uments sur Khe-
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reddine ... ", RT, XVII I-LXII , Tunus 1934-
1940). Bu hatıralar ayrıca Khreddine, 
homme d'etat, memoires adıyla 1971 ·
de yine Tunus'ta yayımianmış ve Türkçe'
ye de çevrilmiştir (bk. bibl.). 
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J.!llıJ ATiLLA ÇETİN 

r 
HAYREDDiN er-REMLI 

ı 

(bk. REMLİ, Hayreddin b. Ahmed). 
L _j 

r 
HAYREDDiN TOKADI 

ı 

(bk. TOKADI, Hayreddin). 
L _j 

r ı 
HAYRET 

( ..::.ıp>) 

Allah'ı tanıyan, 

fakat bunu ifade edemeyen 
arifin yaşadığı hal anlamında 

bir tasavvuf terimi. 
L _j 

Sözlükte "şaşırmak, yolunu kaybet
mek" anlamına gelen hayret kelimesini 
süfiler. bir tasawuf terimi olarak çeşitli 
tasawufi makamlara göre özellikle ma
rifet ve yakin kavramlarıyla birlikte kul
lanmışlardır. Allah'ın varlığı ve onun key
fiyeti hakkında olmak üzere iki hayret 
türünden söz edilmiştir (Hücvlrl, s. 488). 

Allah'ın varlığı konusunda hayret şirk ve 
küfür, O'nun keyfiyetiyle ilgili hayret ma
rifettir. Çünkü O'nun varlığından arifin 
şüphesi yoktur; keyfiyeti konusunda ise 
insan aklı hiçbir bilgiye sahip değildir. Bu
na göre Hakk'ın keyfiyetin i anlama çaba
sı içinde hayrete düşmek yakin alameti
dir. Bu anlamdaki hayret de bir tür mari
fettir. Zünnün ei-Mısri, "AIIah'ı en iyi ta
nıyan O'nun hakkında en fazla hayret 
edendir"; Cüneyd-i Bağdadi, "Düşünce
nin ulaşabildiği son nokta hayrettir"; Sehl 
et-Tüsteri, "Marifetin nihai noktası hay
rettir" derken bu hususa işaret etmişler
dir (Kuşeyrl, s. 605). Diğer taraftan Al
lah'ın zatını kavramaktan aciz olduğunu 
id rak eden akıl hayrete düşer. Gerçek ma
rifet, Allah karşısında aklın aczini ve ye
tersizliğini kavramasıdır. Bazan sQfi, ila
hi tecellileri temaşa ederek hayrete dü
şer ve bu durumda hayretinin daha da 
artmasını diler. Ebu Bekir eş-Şibli bu hal 
içindeyken şu sözü söylemişti: "Ey hay
rete düşenierin rehberi, hayretimi arttır!" 
(Hücvlrl, s. 353) . Aynı anlayışa sahip olan 
ibnü'I-Farız da, "Eğer hayret etmesem 
hayret bana!" demişti. Şibli bu sözü ile 
Allah'ın varlığı ve sıfatlarının kemali ko
nusundaki marifeti kabul etmiş, bütün 
varlıkların maksadının Allah olduğunu, 
dualarının O'nun tarafından kabul edildi
ğini, O'ndan başka hayret edilecek bir şey 
bulunmadığını bilmiş, o zaman hayretinin 
arttınlmasını dilemişti. Öte yandan bu 


