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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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li] ALi FUAT BiLKAN 

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 



Mir Wıh Kanalı'na rağmen İndus'un taş
kınları ile sular altında kalıp ardından ba
taklığa dönüşmektedir. Ovanın yüzölçü
mü 15.587 km2 'dir. 

Hayrpür. Sind ile Pencap'a giden önem
li kara ve demiryolları üzerinde bulundu
ğundan hareketli bir yerleşim merkezi
dir ve nüfusu gün geçtikçe artmaktadır; 
1891 'de 7225 olan nüfus son sayımda 
(1981) 62.000 kişiyi aşmıştır. Ahalisinin 
çoğunluğu Belüç asıllıdır. Pakistan Dev
leti 'nin kurulmasından sonra Hindistan'
dan göçeden müslümanların bir kısmı 
da buraya yerleşmiştir. Başlıca geçim 
kaynağı tarım ve sanayidir. İndus siste
mine bağlı kanallar vasıtasıyla sulanan 
topraklarında buğday, dan. pirinç, pa
muk, yağlı tohum bitkileri. hardal, nohut 
ve tütün ziraati yapılır. El sanatları da ge
lişmiş durumdadır; dokumacılık, dericilik 
ve halıcılık başlıca iş kollarındandır. Thar 
ve Çölistan bölgelerinde ise sodyum kar
bonat (soda) yatakları bulunmaktadır. 
Hayrpür'daki emir sarayları hala eski ih
tişamını korumaktadır. Bahçe mimarisi
nin en güzel örneklerinden sayılan park
ları halkın gezinti yeridir. Yazma eserle
rin muhafaza edildiği önemli bir kütüp
hanesi vardır. Haydarabad Sind Üniversi
tesi 'ne bağlı fakültelerde çeşitli dallarda 
öğretim yapılmaktadır. 

Pakistan'da Hayrpür adını taşıyan baş
ka yerleşim merkezleri de vardır. Yörede
ki ilkiskan izlerine. milattan önce lll. bin
yıldan itibaren Hayrpür'un güneybatısın
da yer alan Mohenjo-Daro ve güneyinde 
yer alan Kot-Dici arkeotojik kazı alanların
da rastlanmıştır. Bölgeye Müslümanlık ilk 
fetihler sırasında Muhammed b. Kasım 
es-Sekafi kumandasındaki ordu vasıta
sıyla girmiştir ( 71 2) . 

Hayrplır Emi rliği. Belüç asıllı Talpür 
kabilesinin lideri Mir Fetih Ali Han. 1783'
te Babürlüler'e bağlı olarak Sind bölge
sini yöneten Kelhôra hanedanını yıkarak 
başşehir Haydarabad'a yerleşti ve ken
disini Sind reisi ilan etti (b k. HAYDARA

BAD). Daha sonra ailenin diğer üyeleri 
Sind'deki hakimiyetlerini üç kol halinde 
devam ettirdiler. Miran-ı Sind adıyla bili
nen bu ailenin Haydarabad (ŞahdadpQr ) 

kolu merkezi Sind'de. Mirpür (MenikanT) 
kolu Mirpür'da. Sührabani kolu ise Hayr
pür'da varlıklarını sürdürdüler. Hayrpür 
kolunun kurucusu olan Mir Sührab Han. 
başlangıçta Hayrpür ile çevresinden iba
ret olan emirliğin topraklarını istilalar ve 
diplomasi oyunlarıyla genişletti. Sührab 

Han'ın ölümünden sonra yerine oğlu Mir 
Rüstem geçti ( 1830-1 843). Bu sırada. İn
gilizler kurdukları Doğu Hindistan Şirketi 
ile bölgede önemli ticari faaliyetlerde bu
lunuyorlardı. 1832'de İndüs nehri boyun
ca ticaretlerini geliştirmek için Henry 
Pottinger başkanlığında bir heyet gön
dermişler ve ertesi yıl yapılan bir antlaş
ma ile tarafların birbirlerine karşı iyi ni
yetle hareket etmeleri kararlaştırılmıştı. 
Ancak İngilizler 1. Afgan Savaşı sırasında 
Sind üzerinden Afganistan'a asker sev
kettiler ve bazı şehirleri zorla ele geçirdi
ler. 1839'da da Sindemirlerini antlaşma
ya zorladılar. 1843'te Sind'de İngiliz yöne
timine karşı bir ayaklanma başlatıldı. Fa
kat ingiliz kuwetleri kumandanı Sir Char
les Napier. Haydarabad yakınlarındaki 
Mlyani (Şubat 1843) ve Diyu 'da (Ma rt 
184 3) yapılan savaşlarda Sin d emirlerini 
bozguna uğrattı. Sührabani kolunun lide
ri ve Hayrpür Emiri Mir Ali Murad ( 1843-
1894) İngilizler' e bağlı kaldığı için Hayr
p ür Emirliği ' ni sürdürmesine ve Yukarı 
Sind reisi unvanını taşımasına izin verildi. 
Sind'in geri kalan toprakları Hindistan'
daki ingiliz yönetimine bırakıldı . 

Hayrpür emirleri 1783-1843 yılları ara
sında bölgede güçlü bir idare kurdular. 
Ranjit Singh gibi racaların ordularını bir
çok defa bozguna uğrattılar ve bunun için 
hiç kimseden yardım istemediler. Hayr
pür emirleri dürüst ve taahhütlerine bağ
lı insanlardı. 1947'de Pakistan Devleti ku
rulunca Sind Pakistan'ın bir eyaleti hali
ne getirildi ve Talpürlar mülki teşkilat
ta yer aldılar. Hayrpür yöneticileri de mer
kezi hükümetin izniyle "mir" unvanını 
kullanmaya devam ettiler. Son Hayrpür 
emiri Il. Ali Murad'dır (1947-1 956 ). Pa
kistan hükümeti 1956'da yaptığı idari 
değişiklikle Hayrpür'un eski statüsüne 
son verdi. 
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Reisületibba, devlet adamı , 

eğitimci, edip ve tarihçi. 
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25 Zilhicce 1233'te (26 Ekim 1818) İs
tanbul'da doğdu. Babası hekimbaşı ve 
reisülulema Abdülhak Efendi' dir. "Hekim
başılar" diye tanınan köklü bir u lema aile
sinden gelir. Fatin tezkiresindeki (s. 89) 
"sinni on bire reside ve ismi ceride-i ted
rise keşide olduğu" ibaresinden. ilmiye 
sınıfına mensup hatırlı şahsiyetlerin ço
cuklarına tanınan bir imtiyaz gereği. be
şik ulemalığı usulünden "tafra" denilen 
yoldan verilmiş mücerret bir müderrislik 
payesini on bir yaşında iken aldığı anlaşıl
maktadır. Mekteb-i Tıbbiyye ' deki öğren

cilik yıllarında fiili müderrisliği olmadığı 
halde kendisine ilmiyeden yüksek paye
ler verilmesi de bunu gösterir mahiyet-
tedir. -

Hayrullah Efendi. büyük dedesi Hafız 
Mehmed Hayrullah Efendi , amcası Beh
cet Mustafa Efendi ve babası gibi tıbba 
yönelerek 1839'da babasının hekimbaşı 
ve nazır sıfatı ile başında bulunduğu Mek
teb-i Tıbbiyye-i Adliyye-i Şahane'ye girdi. 
Kendisinin. daha buraya devam etmeden 
önce tıp kitapları okuyarak tıp kültürü ile 
temasa geçmiş olduğunu gösteren bir 
ifadesi de bulunmaktadır ( Makalat-L Tıb
biyye, s. ı) . Gençlik yıllarına ait Nakş-ı 
Hayô.l adlı yarı otobiyografik eserinden 
anlaşıldığına göre 1838 yılında tıp tahsil i 
için, dayısı Mehmed Rühuddin Efendi'nin 
Osmanlı elçiliği maslahatgüzar ve tercü
ınanı olarak bulunduğu Paris'e gitmek is
temiş. fakat babasını buna razı edeme
miştir. Hayrullah Efendi yine bizzat be
lirttiği gibi (a .y.), tıp tahsilini daha tate
beliğinin ilk senesinde kendisine verilmiş 
olan ders nazırlığı memuriyetiyle birlikte 
yürütmekteydi. Ders nazırı sıfatı ile 1841-
1842 ders yılı için Sultan Abdülmecid 'e 

Hayrullah 
Efendi 
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