
HAYRi EFENDi, Mustafa 

Hayri Efendi. 26 Cemaziyelewel 1306 
(28 Ocak 1889) tarihli irade ile ilga edilen 
Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye Cemiyeti'ni ye
niden kurmak istemişse de muhtemelen 
döneminin siyasi şartları onun bu arzu
sunu gerçekleştirmesine imkan verme
miştir (Mardin, s. I 53). 

Hayri Efendi'nin şeyhülislamlığı zama
nında. 24 Temmuz 1913'te Fetvahane
nin Hey'et-i iftaiyyesi Hakkındaki Nizam
name ile fetvahane bünyesinde "te'llf-i 
mesai!'' ve "taharri-i mesai!" adıyla iki ay
rı daire kurulmuş ve teTif-i mesail. me
şihatça tesbit edilen konular hakkında 
dört mezhebe ait fıkıh kitaplarındaki 

bilgileri toplamak, yazılı ve basılı fıkıh ve 
fetva kitaplarından büyük bir fetva mec
muası tertip etmek, bu arada zamanın 
ihtiyaçlarına uygunluğu sebebiyle Hanefi 
mezhebinde müfta -bi h olmayan bir gö
rüşü veya diğer üç mezhep imarnma ait 
bir ictihadı uygun görmesi halinde ko
nuyla ilgili gerekçeli bir mazbata hazırla
makla görevlendirilmiştir (Düstur, ikinci 
tertip, VI, 948-950; Cerfde-i İlmiyye, sy. 4 
113321 . s. 155-157; ayrıca bk. FETVAHA

NE). Bu nizamnamede yer alan hüküm
ler. başlangıçtan beri sıkı bir şekilde Ha
nefı mezhebindeki müfta-bih görüşleri 
esas alan Osmanlı Devleti'nin zamanın ih
tiyaçlarını dikkate alarak diğer görüş ve 
mezheplerden faydalanma kapısını aç
ması bakımından önemlidir. Fetvahane
nin bu tür faaliyetlerinden olarak başta 
nafakat. nikah ve talak gibi konular ol
mak üzere bütün hukuki meselelerdeki 
müfta-bih görüşlerin "el-Ahkamü'ş-şer
'iyye fi'l-ahvali'ş-şahsiyye" adı altında top
lanıp tercüme ve telif edilmesine karar 
verilmiş ve bu eserin I. cildi olarak Fetva 
Emini Ali Haydar Efendi tarafından ter
tip edilen Kitabü'n-Nafakü.t (istanbul 
1333) adlı eser yayımlanmışsa da bunun 
devamı gelmemiştir. Yine yukarıdaki ni
zamnamenin yaklaşım biçiminden hare
ketle olsa gerek. kadınların bazı hallerde 
mahkemeye müracaatla boşanma tale
bi , Osmanlı Devleti'nde Ebu Hanife ve 
Ebu Yusufun görüşleri doğrultusunda 
çok sınırlı bir şekilde ve yalnızca kocada 
cinsi bir rahatsızlık bulunması durumun
da kabul edilirken (Aydın. s. 116-121). 
Şeyhülislam Hayri Efendi'nin meşihatı 
devrinde fetvahanede dönemin içtimal 
ve iktisadi şartları da dikkate alınarak ve 
diğer mezheplerden de istifade edilerek 
kocanın gaipliği ve hastalığı sebebiyle ka
dına boşanma hakkı veren iki fetva ha
zırlanmış. bu fetvalar Hayri Efendi'nin 
re'sen arzı ile irade-i seniyyeye iktiran 
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ederek kanunlaştırılmıştır (birinci irade
nin tarihi 29 Reblülahir 1334 15 Mart 
1916 ı. b k. Cerfde-i İlmiyye, sy. 20 11 3 34 J. 
s. 353; ikinci iradenin tarihi 18 Cemaziye
l evvel 1334'tür 123 Mart 19161; bk. a.e., 
sy. 24 11 3341. s. 394; Mardin, s. 109-111; 
Aydın, s. 144-148). Bu irade-i seniyyeler. 
8 Muharrem 1336 (24 Ekim 1917) tarih
li Hukük-ı Aile Kararnamesi'nin 122 ve 
126. maddelerine esas teşkil ettiği için 
Hayri Efendi'nin geniş görüşlülüğü Os
manlı hukuk tarihi bakımından önemli 
bir gelişmeye sebep olmuştur. Ancak 
Hayri Efendi'nin bu konularda padişaha 
re'sen arz ile irade alması. hükümetteki 
bazı kimseler tarafından teşri meclisleri
nin görev alanlarına bir tecavüz olarak 
değerlendirilmiş ve gerek hükümet ge
rekse İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde iti
razlara yol açmıştır. Ebül'ula Mardin'in 
de işaret ettiği gibi İttihat ve Terakki Ce
miyeti'nin çeşitli engellemelerine karşı 
Hay-ri Efendi'nin tercih ettiği bu re'sen 
irade-i seniyye istihsali onlarla arasında
ki problemierin artmasına tesir etmiş 
olmalıdır. 
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HAYRiYE TÜCCARI 

Avrupa tüccarı statüsünde 
dış ticaret yapan 

Osmanlı müslüman tüccarı . 
_j 

XIX. yüzyıldan önce Avrupalı devletler 
tüccarının Osmanlı topraklarında Osman
lı tacirlerinden daha elverişli şarttarla ti
caret yapması, gayri müslim tüccarın Av-

rupalı devletlerin himayesine girerek dış 
ticarette faal rol oynamasına sebep ol
muş, lll. Selim devrinde gayri müslim Os
manlı tebaasından isteyenlere Avrupa 
tüccarı* adıyla be rat verilerek Avrupalı 
tüccar statüsünde ticaret imkanı tanın
mıştı. Ancak bu defa da Avrupa ile tica
ret yapan müslüman tüccar, Avrupalı 
devletler tüccarı veya Avrupa tüccarının 
adı ve himayesi altında ve ticaretlerinde 
onlara bir komisyon vermek suretiyle ti
caret yapmak mecburiyetinde kalmışlar
dı. Böyle bir tatbikattan şikayetçi olan 
müslüman tüccarın gayri müslim tüccar
la eşit şartlarda ticaret yapabilmek için 
teşebbüse geçmesi üzerine kendilerine 
hak verilmiş , fakat teşebbüs lll. Selim za
manında sonuçlandırılamamıştı. Halbuki 
Avrupa ile olan ticarette müslüman tüc
carın da söz sahibi olmaya başlamasıyla 
zaman içinde elde edilen karın Frenkler'
den müslümanlara geçeceği fikri ilgi
lilerce memnuniyetle karşılanmıştır. 
ll. Mahmud'un saltanatının ilk yıllarında 
müslüman tüccara da diğerleriyle aynı 
statüde dış ticaret yapma hakkı tanınır
ken bu husus göz önünde bulundurul
muş ve müslüman tüccara verilmek üze
re hazırlanan beratın padişah tarafından 
da uygun bulunmasıyla hayriye tüccarı 
denilen sınıf ortaya çıkmıştır. 

iık hayriye tüccarlığı beratının veriliş 
tarihi kesin bir şekilde belirlenememek
le beraber 181 O olarak kabul edilegel miş
tir. Avrupa ticaretinde müslüman tücca
rın da rol aynaması düşüncesiyle kurul
masına rağmen Avrupa tüccarından fark
lı olarak bunların sayılarına tahdit getiril
miştir. Başlangıçta istanbul'da kırk. İz
mir, Bursa, Şam, Halep. Kıbrıs gibi şehir
lerde onar hayriye tüccarı bulunması ka
rarlaştırılmış, fakat çoğu şehirlerdeki 
kontenjanların kısa zamanda dolması se
bebiyle şehbender ve muhtarları tarafın
dan tahdidin kaldırılması hususunda te
şebbüste bulunulmuştur. Ancak hayriye 
tüccarlığının şeref ve itibarının korun
ması mülahazasıyla tahdidin tamamen 
kaldırılması uygun bulunmamış ve mev
cut kontenjaniara yirmişer kişi ilavesiy
le sayılar istanbul'da altmışa, diğer yer
lerde otuza çıkarılmıştır. Tahdidin Tanzi
mat'tan sonra kaldırılarak şartları haiz 
müslüman tüccarın hayriye tüccarı sta
tüsüne girebilmesine imkantanınmış ol
malıdır. 

Hayriye Tüccarı Nizamnamesi'ne göre 
Avrupa tüccarında olduğu gibi bunların 
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da istanbul'da bir şehbenderle iki muh
tarlarının bulunması gerekiyordu. Berat 
almak isteyenler, bulundukları yerin kadı 
ve idarecilerinden aldıkları iyi hal kağıt
larıyla birlikte iki de kefil göstererek m
van-ı Hümayun beylikçisi olan şehbende
re müracaat ederler: yapılan tahkikat so
nunda kontenjan olduğu takdirde ehl-i 
ırz. dindar. doğruluk ve dürüstlüğü ile ta
nı nanlar arasından en layık görüleniere 
şehadetnameleri. daha sonra da bunla
ra dayanılarak beratları verilirdi. Avrupa 
tüccarına nazaran hayriye tüccarının be
rat harcı biraz daha düşük olup 12 altın
dı ( 1200 kuru ş ). Bunun dışında diğer hu
suslarda eşittiler. Bunların da iki hizmet
karları bulunur. gerektiği takdirde biri ti
caret yapılan yerde oturabilirdi. Hayriye 
tüccarının ölümü halinde berat. varsa 
büyük oğluna verilir. oğlu olmaması ha
linde talipler arasında en uygunu seçi
lirdi. Ticaret Nezareti'nin kuruluşundan 
sonra müracaatlar buraya yapılmaya 
başlandı. 

Yapacakları seyahatlerde diğer müs
te'men ve Avrupalı tüccar gibi hayriye 
tüccarının da yol hükmü (seyahat müsa

ades il almaları. 4000 akçenin üstündeki 
davalarının istanbul'da görülmesi. yaban
cı tüccarla olan anlaşmazlıklarında tücca
rın mensup olduğu milletin ahidname
sine göre muamele edilmesi beratlarda 
yer alan hususlardandı . 1838 Balta Li
manı Ticaret Muahedesi öncesinde bazı 
mallar üzerinde ihraç yasağı bulunduğun
dan müste'men tüccar ve Avrupa tücca
rı gibi hayriye tüccarının da yasaklara uy
ması gerekiyordu. Gümrük resmi oran
ları, Balta Limanı Muahedesi öncesinde 
o/o 3 iken 1838'den sonra müste'men tüc
car gibi ihracatta o/o 12. ithalatta o/o S 
olarak tesbit edilmişti. Gümrük memur
larının bunların dışında resim almaları 
halinde fazla alınan miktar geri verilirdi. 
Hayriye tüccarının da gümrük gelirlerine 
zarar verecek davranışlardan kaçınması 

gerekiyordu. Böyle bir durumla karşıta
şıldığında sadece tüccar değil şehben
der ve muhtarları da mesut tutulurdu. 
Bazı hallerde ise müslüman tüccarı dış ti
carete teşvik etmek üzere devlet tara
fından kredi temin edildiği . yahut ihraç 
edecekleri bazı mallar için gümrük mua
fiyeti tanındığı da oluyordu. Avrupa'da 
bir güçlükle karşılaştıklarında ise o şe
hirdeki Osmanlı şehbenderine müracaat 
ederlerdi. 
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Iii MüBAHAT s. KüTÜKOGLU 

HAYRİYYE 
(.ıi_r-> ) 

Nabi'nin 
(ö. 1124/ 1 712) 

nasihatname türündeki mesnevisi. 
_j 

Asıl adı Hayriname olduğu halde daha 
çok Hayriyye diye tanınır. 11 13 (1701) 
yılında H alep'te yazılmıştır. Mesnevinin 
ilk bölümlerinde müellif. eserini yedi ya
şındaki oğlu Ebülhayr Mehmed Çelebi'ye 
hitaben yazdığı nı ve ona Hayriname adı
nı verdiğini bizzat söyler (beyit 9 3-98) . 

Aruzun "feilatün feilatün feilün" kalıbıy
la yazılan Hayriyye yaklaşık 1665 beyit 
olup bu sayı çeşitli yazma nüshalara gö
re değişmektedir. Otuz beş bölümden 
oluşan eserin bölüm başlıkları da aynı ve
zinle yazılmış birer mısra şeklindedir. 

Nabi eserine benzeri mesnevilerde ol
duğu gibi Allah'a ham dile başlar: kaina
tın ve eşref-i mahlukat olan insanın ya
ratılışına temas ettikten sonra Hz. Pey
gamber'in methine geçer. Hayriyye'nin 
baş tarafındaki kısımlar müellifın kendi
si, oğlu ve eserin telif sebebiyle ilgilidir: 
bunları İslam' ın şartları takip eder. Daha 
sonra ilmin ve çalışmanın önemine te
mas edilerek çeşitli ilimler hakkında bilgi 
verilir, cehaletin sebep olduğu kötülükler 
anlatılır. " Matlab-ı Ma'rifet-i Rabbani" 
başlığını taşıyan bölümde Nabi, Allah'ı 
bilmenin gereği üzerinde durarak oğluna 
irfan sahibi olmasını ve bunun için mu
tasawıfların yazdığı eserleri okumasını 
tavsiye eder. Ayrıca felsefeden uzak du-
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rulmasını isteyen şair. oğlu Mehmed Çe
lebi'nin şahsında bütün gençlere ham so
fu değil arif olmalarını öğütler. 

Hayriyye'nin en ilgi çekici bölümlerin
den biri "Der Beyan-ı Şeref-i istanbul" 
adını taşımaktadır. Bu bölümün başında 
N abi, oğluna ilmin ve marifetin yalnız İs
tanbul'da geçerli olduğunu söyleyerek 
şehrin güzelliğini över. Bu övgüde, istan
bul'un tabiat güzelliklerinden ziyade ilim 
ve irfan sahiplerinin bu beldede yaşama
sı , buranın mGsiki, şiir ve diğer güzel sa
natların merkezi oluşu üzerinde durulur. 
Ayrıca şehrin zevk ve safa alemlerine de 
temas eden şair duygularını , "Her ne şey 
hatıra eylerse hutGr 1 Anda a'lasının a'la
sı olur" beytiyle ifade eder. N abi mevzun 
sözün güzelliğine de dikkat çekerek bu 
hususta birçok şairin adını zikreder. Arap 
şiirini över. İran şairlerinin divanlarının 
anlarnca güzel ve aynı zamanda kültür 
kaynağı olduğunu belirtir. Hayriyye'de 
çeşitli meslekler üzerinde duran şairin 

sevmediği meslek devlet adamlığıdır. Oğ
luna kadılık görevini seçmemesini, mali
yede çalışmamasını ve vakıf mütevellili
ğinde bulunmamasını tavsiye ederek bu 
mesleklerin güçlüklerini belirtir. "Mat
Iab-ı Mezra-ı Kişt ü Hırmen" adlı bölüm
de, divan edebiyatında ilk defa toprakla 
uğraşman ın iyi bir meslek olduğunu söy
leyerek oğluna bu mesleği öğütler. Ese
rin "Mebhas-i Lazıme-i Hikmet ü Tıb" 

başlıklı bölümünde Nabi. din ilimlerinin 
yanında tıbbın da önemli bir ilim olduğu
na işaret eder. "Matlab-ı Lazıme-i Hayr 
Dua" adlı son bölümde şair oğluna iyi di
leklerde bulunur: eser. "Her şebin Kadr 
ola her rGzun Id 1 Göresin devlet ile örnr-i 
mezld" beytiyle sona erer. 

Mesnevinin özelliklerinden biri de ço
cuk eğitimiyle ilgili bilgiler ihtiva etmesi
dir. H ayriyye, Türk kültür t arihinde ço
cuk edeb iyat ı ve eğ itimi alanında ilk 
eserlerden biri olarak kabul edilmekte
dir. N abi devrinin göze batan kusurlarını 
ve toplumdaki aksaklıkları da eleştirmiş

tir. Ülkedeki genel çöküş üzerinde dur
duğu gibi insanlardaki ahlak düşüklüğü
nü, idarecilerin zayıflığını , mahkemete
rin bozulmasını. halkın ezilmişliğini ve 
ulemanın cahilliğini de anlatmıştır. 

Hayriyye, bazı bölüm başlıkları dola
yısıyla Ferldüddin Attar'a nisbet edilen 
Pendname'yi veya Keykavus b. İsken
der'in Kabusname'sini hatıriatmakla be
raber şekli, tertibi ve muhtevası ile söz 
konusu eserlerden ayrılır. Diğer taraftan 
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