
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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HAYRET( 
(..;~) 

(ö. 941/1534) 

Divan şairi. 
_j 

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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HAYRETf 

Havreti'nin 
Aşık Çelebi 
tezkiresindekl 
minyatürü 
(Millet Kip. , 

Ali Emiri Efendi, 
Tarih, nr. 772, 
vr. 129•) 

nüsha üzerinden yapılan tenkitli neşrin
de (bk bi bl. ) yirmi kaside, otuz beş mu
sammat. bir müstezad, 487 gazel ve ye
di kıta bulunmaktadır. Hayreti divanıyla 
ilgili olarak Gazi Üniversitesi Sosyal Bilim
ler Enstitüsü'nde Mustafa Tatçı (Hayreti 

Divanı 'nda Din ve Tasavvufjl986j), Meh
met Sarı (Hayreti Divanı 'nda Maddi Kül

tür Unsurlan jl 986 j) , Mehmet Temizhan 
(Hayretl Divanı'nda Aşık !19861) , Ahmet 
Arı (Hayretl Divanı 'nda Sevgili ve Sevgi

linin Fiz iki Yapısı ile İlgili Özellikleri 

Jl 98 7 ı) ; Marmara üniversitesi Sosyal Bi
limler Enstitüsü'nde Nihat Öztoprak 
(Hayretl Divanı 'nda Bitkiler !1986 ı) ve 
Hikmet Feridun Güven ( Hayretl Divanı 'n 

da Kozmik Alem ve Zaman !1988 ı) yük
sek lisans tezi hazırlamışlardır. z. Bel
grad Şehrengizi . Uzun bir münacatla 
başlayan 261 beyitlik bu eser. çeşitli ede
bi sanatların ve söz oyunlarının hakim ol
duğu bir üslüpla yazılmıştır. Manzume
de şair, memdüh ve mahbüblarını tanıt
maya başlamadan önce yalnızlık ve kim
sesizlikten şikayet eder, ilahi aşka müp
tela olamayışından yakınır. Bu arada 
memdühlar arasında Bosna sancak beyi 
Gazi Hüsrev Bey'e yer vermesi Hayreti'
nin onun dostluğunu kazandığını belli et
mektedir. 3. Yenice Şehrengizi. Yetmiş 
üç beyitlik bu manzumede ise sadece 
mahbüb ve memdühlar söz konusu edi
lir. Her iki şehrengizde de şehirlerin özel
likleri ve sosyal yaşayış bakımından pek 
fazla bilgi yoktur. Bu şehrengizler birer 
inceleme ile birlikte Mehmed Çavuşoğlu 
tarafından yayımlanmıştır ( GDAAD, nr. 

2-3 ı 19741. s. 325-3 56; nr. 4-5 ı 19761. s. 
81- 1 00) . Bunlardan başka Fehmi Ethem 
Karatay Topkapı Sarayı Müzesi Kütüpha
nesi'ndeki (Hazine. nr. ı 137) bir mecmua 
içinde Hayreti'nin Baharistan, Name-i 
Hayreti ve Muhabbetname-i Hayreti 
adlı üç mesnevisi bulunduğunu kaydet
mektedir (Türkçe Yazma/ar, ll , 11 5). 
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Iii MUSTAFA TATÇI 

HAYRi EFENDi, Mustafa 
(1867 -1921) 

Osmanlı şeyhülislamı. 
_j 

Ürgüp'te doğdu . Trab1usgarp vilayeti 
Evkaf müdürü Abdullah Avni Efendi'nin 
oğludur. Kökleri Karamanoğulları'na inen 
ve Karamanoğlu İbrahim Bey'in Ürgüp'
teki Büyük Cami (Cami-i Kebir) evkafının 
mütevelliliğini üstlenen bir ilmiye ailesi
ne mensuptur. Büyükbabası Ürgüp Kadı
sı İbrahim Efendi, onun babası Naklbü
leşraf Kaymakamı Abdullah Efendi'dir. 

Mustafa Hayri önce Ürgüp'te amcası 
Hacı Münib Efendi'den ders gördü: ür
gübi Mahmud Efendi'den hat dersi aldı. 
Daha sonra Sivas Adiiye müfettişi ağabe
yi Hakkı Bey'in yanına gidip Halim Efen
di'den Arapça, Mor Ali Baba'dan Farsça 
derslerini takip ederek tahsilini ilerletti. 
1883'te ağabeyi ile istanbul'a gitti ve Fa
tih Başkurşunlu Medresesi'ne kaydoldu, 
ayrıca Abdullah Rüşdü Efendi'nin dersle
rine girdi. İki yıl istanbul'da kaldıktan 
sonra Ürgüp'e döndü. Bu arada Kayse
ri 'ye giderek Yağmuroğlu Medresesi'ne 
yerleşti. Hoca Kasım Efendi'nin sabah. 
Karakimseli Hacı Efendi'nin akşam ders
lerine devam etti: meani, beyan. bedi' ve 
mantık okudu. 1304'te ( 1886-87) istan
bul'a geldi ve Başkurşunlu Medresesi'n-

de sekiz yıl okuduktan sonra buradan me
zun oldu. Uzun süren medrese tahsili
nin ardınan Mekteb-i Hukuk'a girdi ve 8 
Ağustos 1313'te (20 Ağustos 1897) bura
yı da bitirdi. Mezuniyetinden hemen son
ra ibtida-i dahil payesiyle Bursa'da mü
derris olarak meslek hayatına başladı : bir 
buçuk ay sonra da görevi müsıle- i Süley
maniyye'ye nakledildL 

Daha sonra Adiiye'ye geçen Hayri Efen
di önce Maraş, ardından 1900'de Trablus
şam Bidayet Mahkemesi müddeiumumi 
yardımcılığı , 1901 yılında da Lazkiye san
cağı Bidayet Mahkemesi Ceza Dairesi 
başkanlığı yaptı. 11. Meşrutiyet'e ( 1908) 
kadar Adiiye Nezareti bünyesinde çeşitli 
görevlerde bulundu. 1902'de Suriye vila
yetine. iki yıl sonra Manastır Merkez Bi
dayet Mahkemesi müddeiumumi yardım
cılığına, 1906'da Selanik Ceza Dairesi baş
kanlığına tayin edildi. ll. Abdülhamid dö
neminde istanbul. Suriye, Selanik'te genç 
zabit ve mekteplilerin kurdukları siyasi 
teşekküllere daima ilgi duyan. bazıların
da fiilen sorumluluk üstlenen Hayri Efen
di, ceza reisi olarak Selanik'te iken bura
da İttihat ve Terakki Cemiyeti adı altında 
oluşturulan siyasi teşekkülde önemli hiz
metler gördü. ll. Meşrutiyet'in ilanından 

sonra Niğde mebusluğuna adaylığını koy
du; yapılan seçimlerde ittihat ve Terakki 
Cemiyeti'nin çoğunluğu alması üzerine 
Niğde mebusu olarak Meclis-i Meb'ü
san'a girdi. 1908'de Darülfünun Hukuk 
Şubesi Mecelle müderrisliğine. 1909'da 
Medresetü't-kudat tanzim-i i'lamat-ı ce
zaiyye hocalığına tayin edildi. 1 91 O' da 
Meclis-i Meb'üsan birinci reis vekili oldu. 

zz Aralık 191 O'da İbrahim Hakkı Paşa 
kabinesinde 15.000 kuruş maaşla Evkaf-ı 
Hümayun nazırlığına getirilen, ayrıca kı
sa sürelerle Dahiliye. Orman ve Meadin 
nezaretlerine vekalet eden Hayri Efendi, 
görevinin ağırlığı sebebiyle Darülfünun 
Mecelle müderrisliğinden ayrıldıktan son
ra Hicaz'daki durumun ıslahı . oradaki di
ni kurumların idaresi için teşkil edilen ko
misyona üye seçildi ve birinci rütbeden 
Mecidiye nişanıyla taltif edildi. 29 Eylül 
1911 'de İbrahim Hakkı Paşa kabinesinin 
istifası üzerine Küçük Said Paşa'nın kur
duğu hükümette Adiiye Nezareti ile Şü
ra-yı Devlet başkanlığına asaleten, Ev
kaf-ı Hümayun Nezareti'ne vekaleten ta
yin ediidiyse de her iki asli görevden isti
fa ederek Evkaf Nezareti'nde asaleten 
göreve başladı. Bir ara Emrullah Efendi'
nin yerine Maarif Nezareti'ne vekalet et
ti. Kabinenin yıl sonunda istifasıyla Ev
kaf Nezareti'nden ayrıldı. Babıali Baskı-


