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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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nasihatname türündeki mesnevisi. 
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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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Attar'ın eseri dinl-tasawufi bir karakter 
taşıdığı halde Hayriyye'de sosyal eleşti
ri vardır. Osmanlı Devleti kurumlarıyla bu 
sosyal eleştirinin süzgecinden geçirilmiş
tir. Müellif. kendi tecrübelerine de yer ve
rerek eserine bir orüinallik kazandırma
ya çalışmıştır. 

Yazıldığı dönemden itibaren dikkatleri 
üzerine çeken Hayriyye, gerek içinde 
yaşadığı toplumu ve yöneticileri tenkit 
etmesi, gerekse İslam ve gelenek açısın
dan ideal insan tipinin vasıflarını belirt
mesi bakımından her zaman ilgiyle okun
muştur. Ziya Paşa Hardbdt'ta, "San'at 
ile eylemiştir ol pir 1 Asrındaki hal-i mül
kü tasvir 1 Zulm-i vüzerayı söylemiştir 1 
Hal-i fukarayı söylemiştir" diyerek eserin 
yazıldığı devri yansıtmış olduğunu belir
tir. Cumhuriyet'ten sonra da Hayriyye'
nin içtimal ve ahlaki tezi üzerinde durul
muş, eser için olumlu ve olumsuz yorum
lar yapılmıştır. Mehmet Kaplan mesn~vi
nin nazik, efendi, ilim sahibi, muhafaza
kar, fakat buna karşılık "pasif ve konfor
mist" bir insan tipini idealize ettiğini söy
lerken Aydın Sayılı, Nabl'nin oğluna ilim 
tavsiye etmekle beraber bunun nakli ilim
ler manasma geldiğini. aslında felsefi dü
şünceyi kabul etmediğini ileri sürmüştür. 
Ali Canip ise Hayriyye'de telkin edilen 
ahiakın m üstebit bir muhitin gerektirdi
ği nemelazımcı bir ahlak olduğunu iddia 
etmiştir. Sabri Ülgenerde Hayriyye'nin, 
Ortaçağ Osmanlı dünyasında çalışıp daha 
çok kazanmak yerine kaderine rıza gös
teren insanların mütevekkil hayat anla
yışını yansıttığını. rahat yaşamayı ve bu-
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nun gereklerini zahmetsizce elde etmeyi 
tavsiye ettiğini belirtir (bu tenkitlere iti
razlar için bk. Diriöz, Eserlerine Göre Na: 
bi, s. 417-419; Diclehan, sy. 43-44[19891; 

Bil kan. sy. 71 1 I 9901. s. 52; Hayriyye-i Na
bi [haz. Mahmut Kaplan!. s. 160). 

Çeşitli kütüphanelerde birçok yazma 
nüshası bulunan Hayriyye (mesela bk. 
Millet Ktp ., Ali Emir! Efendi, Manzum, 
nr. 4 I 8; Süleymaniye Ktp., Hal et Efendi, 
nr. 359, Hüsrev Paşa, nr. 512, Ayasofya, 
nr. 3851/1; iü Ktp., TY, nr. 752/2; Ankara · 
Mill! Ktp., İbn Sina, A 5 I 57/2, A 5 I 92/3, 

A 5287) Bulak'ta (1257, 1276) ve İstan
bul'da (Diuan'ının sonunda 1292, müs
takil olarak 1307) basılmıştır. Eserin, Pa
ris'te 18S7yılında Pavet de Courteille ta
rafından Conseils de N abi Efendi adıy

la yapılan ve Türkçe metni de ihtiva eden 
tercümesi ilk Fransızca tercüme olarak 
bilinmekle beraber mesneviyi bu tarih
ten çok önce Denis Dominique Cardonne 
adlı bir şarkiyatçı özet halinde Fransızca'

ya çevirmiştir. Bu çeviri, Melanges de 
litterature orientale, traduits de difte

rents manuscrits turcs, arabes et per
sanes de la bibliotheque du roi (Paris 
1770, 1772) adlı eserin Il. cildinin 162-
235. sayfaları arasında yer almaktadır. 
Bu kitap İngilizce'ye de tercüme edilmiş
tir (A Miscellany of Eastern Learning, l
ll, London 1772; bk. Erdem, Müteferrika, 
sy. 2, s. 165-171). İskender Pala tarafın
dan Latin harflerine aktarılan Hayriy
ye'nin ilmi neşrini Mahmut Kaplan ger
çekleştirmiştir (bk. bibl). 
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Pakistan'da bir şehir 
ve ı 783· ı 956 yıllan arasında 

bu çevrede hakim olan 
küçük bir emirlik. 

_j 

HayrpCır, halen Pakistan'ın güneydo
ğusundaki Sind eyaletinde Sukkur iline 
bağlı önemli bir ilçe merkezidir. İndus 
nehrinin sol kıyısında kurulmuş olup do
ğusunda Büyük Hint çölü (Thar), kuzey
doğusunda Çölistan bulunmaktadır. Böl
gede göze çarpan küçük tepelerin çoğu 
kumuilardan ve kireç taşlarından oluş
muştur. Düzlükler genelde çalılıklarla 

kaplıdır ve bütün Sind'de görüldüğü gibi 


