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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.). 

BİBLİYOGRAFYA : 

BA. Mülga Dahiliye Nezareti Sicill-i Uriıüml 
(Ahval) Defteri, nr. 2, 396; BA. YEE, nr. ı ı; 

ı 276/ı 20/5, 24/ı50-7 ;ı 26/VIII, 3 ı /1480/97/ 
80, 3ı;ı5ı9, 20, 2ı, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28/97/80, 3ı;ı752/97/80, 33/ıı69/7390, 

33/ı24ı/73/9ı; BA. İrade-Meclis-i Mahsus, nr. 
1288, ı 7ı 7, ı969; BA. İrade-Dahiliye, nr. ı288, 
ı4482, 445ıı, 44653,44863, 453ı3, 63024, 
63038, 63095, 63 ı 3 ı, 64448; BA. Harkiye 
Hazine Evrakı, siyasi kısım, nr. 43, 44, 526; 
Muhammed Bayram. Şa{vetü 'l-i'tibar, Kah i re 

ı302-ı ı, ll, 49-94; Sicill-i Osmani, ll, 317-318; 
İbnülemin, Son Sadrıazamlar, ll, 895-960; Meh
med Zeki Pakalın. Son Sadrazamlar ve Başve
k iller, İstanbul 1944, IV, 313-377; Ahmed Emin. 
Zü'ama'ü'l-ışla/:ı fi'aşri'l-f:ıadlş, Kahire 1949, 
s. 146-183; Danişmend. Kronoloji, IV, 3ı6, 638; 
Muhammed Fazı ! İbn AşOr. el-fjareketü'l-ada
biyye ve'l-{ıkriyye fi Tünis, Kahire 1956, s . 5-
60; a.mlf .. Teracimü'l-a'lam, Tunus ı970, s. 
45-58 ; J. Ganiage. Les origines du protectorat 
français en Tunisie: 1861-1881, Paris 1959, s. 
437-491; M. Sadouk Zmerli. Les precurseurs, 
Tunis 1964, s . 4ı-57; a.mlf .. A'lamu Tünisiy
yün, Beyrut 1986, s. 97- ıo8; M.Smida, Khered
dine, ministre re{ormateur : 1873-1877, Tunis 
ı 970; Reşid ez-Zevadi. Revadü 'l-ışla/:ı, Tunus 
ı973, s. 13-39; İbrahim Abu-Lughod. "The ıs
lamic Influence on Khayr al-Dın of TU n is" , 
Essays on lslamic Civilization (ed. D. Little). 
Le iden ı 976, s. 9-24; G. S. van Krieken. Khayr 
al-din et la Tunisie : 1850-1881, Leiden 1976; 
a.mlf .. "Khayr al-Din Pas ha", EF (Fr.). IV, 1185-
1186; Cemi! Meriç. Mağaradakiler, İstanbul 
1978, s. 275-291; Muhammed MahfOz. Teraci
mü 'l-mü'elli{ıne't-Tünisiyyln, Beyrut 1982, ll, 
271-279; K. J. Perkins. Tunisia, Calorada 1986, 
s. 81-84; Atilla Çetin, Tunus lu Hayreddin Paşa, 
Ankara 1988; a.mlf .. "Un important memoire 
de 18 73 sur la TUnisie" Studies on Ottoman 
Diplamatic History, I, istanbul 1987, s. 111-
121; a.mlf .. "Relations ottomanes-tunisien
nes", Studies on Turkish-Arab Relations, sy. 
4, İstanbul 1989, s. 17 -26; Centenaire Khered
dine colloque internalianale communications, 
Tunis 6-9 Decembre 1990 (Ministere de la Cu l
ture et de !'Information de Tu n is Comite Cu i tu
re! National); Bekir Karlığa. lslahatçı Bir Düşü
nür Tunus/u Hayrettin Paşa ve Tanzimat, İs
tanbul 1995, tür.yer.; Muhammed Salah Mzali
J. Piynon, Tunus/u Hayreddin Paşa'nın Hatı
raları (tre. 8elma Akrun), istanbul1997; Ali Fuad. 
"RicaJ-i Mühimme-i Siyasiyye: Hayreddin Pa
şa" , SF, sy. ı 564, 1573 ( 1926); Ezzat Orany. 
"Na tion, patrie, citoyen, ch ez Rıfa'a al-Tah
tavi et Khayr al-Din ai-Tounsi", /11/DEO, XVI 
( 1983). s. 169-190; Ercüment Kuran, "TUnuslu 
Hayreddin Paşa ve Türkiye'nin Çağdaşlaş
ması", Töre, sy. 158, Ankara 1984, s. 38-39; 
"Jjayreddin et-Tünisi ve kitabühü A~vemü ' l

mesalik", el-Fikrü 'l-'Arabl, sy. 39-40, Beyrut 
1985, s. 233-241; Th. Menzel, "Hayreddin Pa
şa", İA, V/2, s. 392-393. fAl . 

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 



söz şu şekilde de yorumlanabilir: Hakk'ın 
varlığı konusundaki marifet bizzat O'nun 
varlığı hakkında hayret içinde kalmayı 
icap ettirir. Çünkü kul Allah'ı tanıyınca 
bütünüyle kendini O'nun hakimiyeti 
altında görür. Kulun varlığı ve yokluğu 
O'nunla. sükı1nu ve hareketi O'ndan olun
ca O'nun kudreti karşısında hayrette 
kalır ve bütün varlığının bekası O'nun
la olunca, "Ben de kim oluyorum?" der. 
Muhammed b. Vaslde Allah'ı tanıyan ki
şinin sözünün az. hayretinin daimi oldu
ğunu söyler. Allah'ı tanıyan fakat ifadeye 
sığmadığı için O'nu tanıtamayan ve an
latamayan arif suskun ve şaşkın bir şe
ki lde hayrete düşer. 

Muhyiddin İbnü'I-Arabl hayretle vuslat 
arasında bir ilgi kurmuştur. Ona göre 
Hakk'a vasıl olan hayret eder. Bu durum
da hayret "ilim, irfan. yakin ve hidayet" 
anlamına gelir. Celal tecellileriyle cemal 
tecellilerinin bir noktada birleşmesi ve öz
deşleşmesi sılfide hayret halinin dağma
sına yol açar. Sı1fı. nasıl olur da birden çok 
çıkıyor veya çok bir oluyor diye de hayret 
eder (Fuşüş, s. 72) . 

Hakk'ın çeşitli ve sonsuz tecellilerini te
maşa eden arifler hayretlerini çok güzel 
mısralarla ifade etmişler. bu konudaki 
düşüncelerini ortaya koymak için ilgi çe
kici hikayeler anlatmışlar ve menkıbeler 
nakletmişlerdir. Hayret. Ferldüddin At
tar'ın Mantı~u'Hayr'ında bu anlamda 
olmak üzere yedi vadinin altıncısı olarak 
tasvir edilmiştir. Mutasawıfların hayret 
anlayışını tenkit eden İbn Teymiyye hay
retin övülmeye değer bir yanı olmadığını 
söyler (Mecmü'u fetava, XI. 383-393). 
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Divan şairi. 
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Vardar Yenicesi'nde doğdu. Asıl adı 
Mehmed'dir. Kaynaklarda Mehmed Şah. 
Mehmed Çelebi ve Baba Hayret( olarak 
da geçer. Hayatı hakkında fazla bilgi yok
tur. Mevlevl şeyhi Yusuf-ı Slneçak'in kar
deşi olan Hayretl mutasawıf bir şairdir. 
Kardeşi gibi kendisi de önce Şeyh İbrahim 
Gülşenl'ye intisap etti. daha sonra Ru
meli abdalları arasına karışarak Bektaşl

liği benimsedi. Sehl Bey ve Aşık Çelebi'
nin belirttiklerine göre Hayretl. Rumeli 
akın cı ocaklarında bir sipahi olarak ömür 
sürmüştür. Divanındaki "Kılıç Kasidesi" 
ile "Yahyalılarız" redifli murabbaı da bu 
hususu doğrulamaktadır. Şairin tahsil du
rumuna dair kesin bilgi mevcut değildir. 

Hayret( Vardar Yenicesi. Üsküp ve Bel
grad gibi döneminin kültür merkezlerin
de çağdaşları olan Hayall Bey. U su ll veGa
ribi ile dost meclislerinde bulunmuştur. 
Bir ara istanbul'a da giden şairin burada 
ne zamana kadar kaldığı bilinmemekte
dir. istanbul'da bazı devlet büyüklerine 
kasideler sunan Hayretl. Kanuni'nin sad
razamı Makbul İbrahim Paşa'nın dikka
tini çeker. Onun için bir bahariyye yazıp 
kendisine sununca İbrahim Paşa şairden 
hoşlanıp büyükçe bir ihsanda bulunmak 
istemişse de sadrazama daha yakın olan 
Hayall Bey' in, Hayretl'yi tok gözlü ve kim
seye baş eğmeyen biri olarak tanıtması 
yüzünden caizeden vazgeçerek küçük bir 
tirnar vermeyi kafi görür. Bunun üzerine 
Hayretl. "Dil-i birnar bu denlü merhem 
ile tirnar olmaz" diyerek istanbul'dan Var
dar Yenicesi'ne geri döner. 

Yenice'ye geldiğinde Mihaloğlu ve Yah
yiUı aklncı ocaklarına sığınan Hayretl, öm
rünün sonuna kadar hizmetinde bulun
duğu bu beylerin desteğiyle geçinmiştir. 
Bir yerde durmayıp değişik yerlere giden 
akıncı ocaklarıyla beraber Yenice, Bel
grad ve Üsküp gibi merkezlerde bulunan 
şair gezip dolaştığı yerleri şiirlerine de ak
settirmiştir. Onun Belgrad ve Yenice için 
yazdığı müstakil şehrengizler bu devre
nin mahsulüdür. Son zamanlarında göz
leri artık görmeyen Hayretl, dost ve şair
ler meclisine kardeşi Yusuf-ı Slneçak'in 
yetiştirmesi olan şair Günahi'nin yardı
mıyla gidip gelmekteydi. Nitekim şair ih- . 
tiyarladığını ve gözlerinin artık görmedi
ğini birkaç beytinde ifade etmiştir. Latlfı 
ve All'nin kaydettiğine göre Hayretl. ve-

HAYRETT 

fatında vasiyeti üzerine Vardar Yenicesi'n
de daha önce inşa ettirdiği zaviyesine 
defnedildi. Sicill-i Osmani ve Osmanlı 
Müellifleri'nde ise Hayretl'nin kardeşi 
Yusuf-ı Slneçak ile beraber istanbul'da 
Sütlüce'deki hazlrede medfun olduğu ve 
orada Hayretl adına bir mezar taşının bu
lunduğu kaydedilmektedir. Buna karşılık 
Hayretl'nin yakın dostu olan Aşık Çelebi. 
Hayall Bey'i anlatırken Vardar'a gittiğin
de vefat etmiş bulunan Hayretl'nin ruhu 
için Fatiha okuduğunu yazar ki bu Hay
retl'nin mezarının Vardar Yenicesi'nde ol
duğuna bir delil teşkil eder. Bu takdirde 
Sütlüce'deki kabir bir makam olarak dü
şünülebilir. Künhü 'l-ahbdr'da ayrıca şa

irin Yenice'deki mezarının bir ziyaret yeri 
olduğu belirtilir. 

"Ca'ferl-mezheb safayi canlarız" diye
rek mezhebini açıklayan Hayretl'nin Ca'
ferl ve Alevi olduğunu Aşık Çelebi ile La
tlfı de belirtmektedir. Şair Hz. Ali. Hüse
yin ve on iki imamı methetmekle bera
ber Hz. Ebu Bekir, Ömer ve Osman'a da 
hürmetkardır. Bu husus Rumeli'de yeti
şen Bektaşi şairlerinin çoğunda görülür. 
Rumeli abdalları da Hayretl'nin şiirlerine 
bütün özellikleriyle aksetmiştir. Hayretl'
nin divanı abdalların yaşayış, düşünüş ve 
giyinişlerini anlatan birçok malzerneye 
sahiptir. 

Hayretl samimi ve sade üslı1bu. rinda
ne edası, zengin kelime hazinesi .. çeşitli 
deyimler kullanması. mahalli tasvirlere 
ve müşahhas unsurlara yer verişiyle dik
kati çeken bir şairdir. Onun aşıkane. halk 
zevkine uygun. sade ve hoşa giden gazel
leri bulunduğu tezkire yazarlarınca or
taklaşa kabul edilmektedir. M. Fuad Köp
rülü'ye göre de Hayret(, şiirlerinde Rume
li şehirlerinin hususiyetlerini ve aşklarını 
açık ve laubali bir tarzda terennüm eden 
orüinal bir şairdir. Ayrıca tasawuf terim
lerini kullanmada oldukça maharetlidir. 
Şiirde ahenge dikkat eden ve aruza ha
kim olan şair edebi sanatlarda da başarı 

lıdır. Onun asıl şahsiyetini ise sanatlı ve 
mazmunlarla yüklü şiirlerinden çok der
vişane ve rindane yolda samimi şiirleri ak
settirir. Bu özellikleriyle Hayret( derviş. 
rindmeşrep, mustarip ve bazan da zevk
perest bir şairdir. 

Eserleri. 1. Divan. Hayretl'nin. devrin
de hemen her tabakadan insanın beğe
nip okuduğu, kendisine haklı bir şöhret 
kazandıran divanı XVI. yüzyılın geniş ha
cimli mürettep divanlarından biridir. Aıt'
nin naklettiğine göre Hafız divanı gibi fal 
tutulan Hayret( divanı klasik tertibe uy
gun olarak tevhid ve na'tla başlar. Yedi 
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