
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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HAYRULLAH EFENDi 
(1818-1866) 

Reisületibba, devlet adamı , 

eğitimci, edip ve tarihçi. 
.J 

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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sunulmak üzere hazırladığı rapordan bu 
idari makamın, sorumluluğu mektebin 
bütün sınıflarındaki öğrencilerin düzen
li surette derslerini takip etmelerini ve 
mektebin tüzük ve yönetmeliklerinin ku
sursuz olarak tatbikini sağlamak olan bir 
görev olduğu anlaşılmaktadır. Mezuni
yetten sonra Hayrullah Efendi'nin ders 
nazırlığıyla ilgili yetkileri genişletilmiştir. 

Mekteb-i Tıbbiyye'ye girişinin ikinci yı
lında 24 Mart 1840 tarihinde Hayrullah 
Efendi ilmiyeye mahsus rütbe-i salise 
nişanı ile taltif edildi. Bunu Muharrem 
1 258'de (Şubat 1842) İzmir mevleviyeti , 
Muharrem 1259'da (Şubat 1843) Mekke-i 
Mükerreme mevleviyeti payelerinin ve- . 
rilmesi takip etti. Ayrıca bu paye ile ilgili 
olarak Harerneyn-İ Muhteremeyn rütbe
sine mahsus nişanla taltif edildi. Bu pa
yeter fiili değil mücerret olduğundan Ba
binger'in, henüz talebeliğinin sürdüğü bir 
çağda onu kadılıkla İzmir' e gitmiş göster
mesi (GOW, s. 360) asılsızdır. Mekteb-i 
Tıbbiyye'nin başhacası sayılan Dr. Ber
nard, ilk mezunların verildiği 1843 ders 
yılı için hazırlayıp Sultan Abdülmecid'e 
sunduğu yıllık faaliyet raporunda, Hay
rullah Efendi'nin tıpta doktorluk imti
hanlarını başarı ile geçerek yakında dip
lomasını alacağını haber verir. Bemard 
raporunda ayrıca, Hayrullah Efendi'nin 
üzerindeki ders nazırlığı görevi icabı ye
rine getirmekle yükümlü bulunduğu çe
şitli idari meşgalelere rağmen tıp tahsi
linde de başarılı olduğunu özellikle kay
detmekte ve bitirme tezi olarak Türkçe 
bir eser hazırlamış olduğunu bildirmek
tedir (Journal de Constantinople, nr. 52, 

26 Septembre 1843). Bahis konusu eser, 
Hayrullah Efendi'nin 1844 yılı başında 
yayımianmış olan Makö.lat-ı Tıbbiyye'
sidir. Mezuniyet imtihanları sonunda, 
Mekteb-i Tıbbiyye hocalarını 1 2' Ekim 
1843'te huzuruna kabul eden Sultan Ab
dülmecid'in ders nazırı sıfatı ile Hayrul
lah Efendi'ye pırlantatarla süslü bir kutu 
hediye etmesi, kendisinin buradaki çalış
malarının ne derece takdir gördüğünü 
göstermektir (a.g.e., nr. 56, 16 Octobre 
1843). 

Hayrullah Efendi, mezuniyetinden he
men sonra doktora hazırlık çalışmaların
dan olan Dün1rü'l-muhat'ı yayımlaması 
ile tıp literatüründe yerini almaya baş
lar. 1844'te de Terbiye ve Tedavi-i Et
fal (Sıhhatnümfı-yı Etfal) adlı eserini or
taya koymuş bulunuyordu. Öte yandan 
1840-1845 yılları arasında kendini bir tıp 
lugatı hazırlamaya verir. Ders nazırlığı 
görevi mezuniyetinden sonra da devam 
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etmekte iken 1845'te devlet memuri
yetinde mühim yükselişlere zemin olan 
rütbe-i sani ve bunun nişanı ile taltif 
edildi. 9 Ekim 1845'te Mekteb-i Tıbbiyye 
nazırlığından aziedilen babası Abdülhak 
Efendi'nin yerine gelen Cerrah Sakızlı 
İsmail Efendi'nin nazırlığı sırasında ders 
nazırlığına son verilip m aaşı kesildiği gibi 
bu memuriyete mahsus rütbe-i saniye 
nişanı da geri alındı. 1847 yılında Mec
lis-i Ziraat üyeliğine tayin edildi. Kendisi
ne tıp sahası dışında devlet hizmetinde 
başka mevki ve memuriyetlerin yolunu 
açan bu vazifeye gelişinden sonra ziraat
la ilgili olarak içinde tıbbi bahislerin de 
önemli bir yer tuttuğu, ziraat teşkilatı
na dağıtılması programlanmış iki ciltlik 
Beyt-i Dihkani adlı tercümeyi meyda
na getirdi. Abdülhak Efendi'nin yeniden 
Mekteb-i Tıbbiyye nazırlığına dönüşünün 
hemen ardından yeni bir irade ile 2 Zil
kade 1 264 'te (30 Eylül 1848) Mekteb-i 
Tıbbiyye'deki eski vazifesine döndü. 

Galatasaray'da bulunan Mekteb-i Tıb
biyye'nin 11 Ekim 1848'de büyük bir yan
gın felaketine uğradıktan sonra Hasköy'
de Hum barahiine Kışiası'nda yeniden fa
aliyete geçtiği devrede, süratle derlenip 
tapartanmasında Hayrullah Efendi'nin 
babası ile birlikte takdirle karşıtanan hiz
metleri olmuştur. Bu münasebetle dev
rin basınında Hayrullah Efendi'nin gide
rek adı sık sık görülmeye başlar. Yaşanan 
felaketten sonra ders programının ve yü
rütülecek diğer faaliyetlerin düzene kon
masındaki hizmet ve rolü çeşitli vesile
lerle basın tarafından belirtilmekteydi 
(a.g.e., nr. 140, 19 Janvier 1 849). Hakkın

da ifade edilegelen onemli takdirlerden 
biri de Abdülhak Efendi'nin kuruluşuna 
ön ayak olduğu. Mekteb-i Tıbbiyye'nin 
Türkçe ve Fransızca aylıkyayın organı Ve
kayi'-i Tıbbiyye'nin (Gazette medicale 
de Constantinople) Hayrullah Efendi'nin 
idaresi altında mühim bir gelişme göster
mekte oluşudur (a.g.e., nr. I 79, 9 AoGt 
1849). 

Meclis-i Maarif-i UmGmiyye'ye de üye 
tayin edilen Hayrullah Efendi (Aralık 1848). 
orta öğretimde okututmak üzere müs
bet ilimler sahasında Mesail-i Hikmet 
adlı bir eser ortaya koyar. Yeni vazifesi do
layısıyla memleketin maarif meseleleriy
le daha da yakından meşgul olma fırsa
tını bulan Hayrullah Efendi, bir müddet 
sonra ilmiyeden ayrılıp mülkiye sınıfına 
geçmek için teşebbüste bulundu. Sultan 
Abdülmecid'in iradesiyle kendisini rica! 
sınıfına geçiren rütbe-i Gla sınıf-ı ewel pa
yesi verildi. Aynı zamanda ewelce almış 

olduğu ilmiye tarikine ait mevleviyet ni
şanını iade edip yeni mülki vazife ve rüt
besine münasip nişanın verilmesi uygun 
görüldü. 

1849 yılı Temmuzunda ikinci defa Ru
meli kazaskerliğine getirilen babasının 
Mekteb-i Tıbbiyye nazırlığını bırakması 
üzerine Hayrullah Efendi ders nazırlığın
dan ayrılmaya karar verdi ve müracaatı 
üzerine vazifesinden affına dair irade çık
tı. Hayrullah Efendi'ye 1850 yılında Mec
lis-i Maarifteki vazifesini muhafaza et
mek şartıyla Meclis-i Nafia üyeliği de ve
rildi. Bir zamanlar maarifle ilgili işlere de 
bakan bu meclisteki üyeliği, başka yeni 
vazifelere getirildiğinde de bir müddet 
daha devam etmiştir. 

Hayrullah Efendi. yeni ihtiyaçlar ve 
bünyesine giren yeni eğitim kurumları 
dolayısıyla vazifeleri gittikçe artan Mec
lis-i Maarif-i UmGmiyye'deki çalışmaları
nı sürdürürken 1851 'de, Darülfünun'da 
akutulacak ders kitaplarının hazırlanma
sı dahil memleketin çeşitli kültür ihtiyaç
larına cevap vermek üzere kurulan Encü
men-i Daniş'in ikinci başkanı oldu (Tak
vim-i Vekayi', nr. 449, gurre-i Şaban 1267 

1 ı ı Haziran ı 85 ı 1 ). 19 Ramazan 1 267'
de (18 Temmuz 1851) devlet çapında dü
zenlenen açılış merasimi protokolünde, 
Sadrazam Mustafa Reşid Paşa'nın irti
calen yaptığı konuşmadan sonra Encü
men-i Daniş'in lüzum ve ehemmiyetine 
dair Meclis-i Maarif narnma Cevdet Pa
şa'nın kaleme aldığı hitabeyi Sultan Ab
dülmecid ve devlet erkanının huzurunda 
okuma vazifesi kendisine verildi (krş. Cev
det Paşa, s. 57) . Sonraki günlerde başla
yan aylık toplantı ve müzakerelerin ço
ğunun onun başkanlığı altında yapıldığı 
görülmektedir. Bu akademik topluluğa 
dışarıdan alınan yabancı ilim adamlarına 
üyelik diptomaları tanzim edilirken onun 
buraya üye seçilen tarihçi Hammer'e üye
lik diptoması ile birlikte gönderdiği 1 7 Ra
mazan 1267 (16 Temmuz 1851) tarihli teb
rik mektubu eldedir (W. F. A. Behrnauer, 
"Die türkische Akademie der Wissen
schaften zu Constantinopel", ZDMG, VI 
(1852) , s. 284-285). 

Hayrullah Efendi, bu yıllardan itibaren 
memleketin genel kültür ihtiyaçlarına ce
vap verecek eserler hazırlamaya yöneldi. 
1852 Şubatında Konrad Malte-Brun'ün 
Geographie universelle'inden bir kıs
mını Kıt'a-i Afrika adıyla kısaltarak ter
cüme etti ve yayımladı. Sonraları kendi 
adıyla anılacak olan Osmanlı tarihini yaz
maya ve 1853 yılından itibaren cilt cilt 
yayımlamaya başladı. 



Devlet hizmetinde yıldızı gittikçe yük
selen Hayrullah Efendi Meclis-i Maarif-i 
Umümiyye, Meclis-i Natia ve Encümen-i 
Daniş'teki vazifelerine ilaveten 11 Rama
zan 1268'de (29 Haziran 1852) devrin göz
de şahsiyet ve simalarının yer aldığı Mec
lis-i V ala-yı Ahkam-ı Adliyye'ye de üye se
çildi (BA, Dahiliye-iradel er, nr. 15691, 1 1 
Ramazan 1268 [29 Haziran 18521 tarihli 
hususi irade). Bu yıllarda hayatının mü
him vak'alarından biri babası Abdülhak 
Efendi'yi kaybetmesictir (ı 9 Mayıs ı 854 ). 
Sadrazam Ali Paşa bir mektubunda bu 
münasebetle, israfı sevdiği için daima pa
ra sıkıntısı çektiği bilinen Hayrullah Efen
di'nin babasından kalan büyük serve
te konduğundan bahseder (Cevdet Paşa, 
IV, 71). 

Hayrullah Efendi, 28 Ramazan 1270'te 
(24 Haziran 1854) Mekatib-i Umümiyye 
nazırlığına getirildi (Journal de Constan
tinople, nr. 525, 29 )uin 1854). Bu görevin
deki başarılı çalışmalarından dolayı 24 
Şaban 1272'de (30 Nisan 1856) o zamanın 
en yüksek devlet nişanı olan Mecldl ni
şanının üçüncü derecesiyle taltif edildi. 
Maarif-i Umümiyye Nezareti kurulurken 
üç yıla yakın hizmet verdiği makam ne
zaret müsteşarlığına çevrildiğinde bura
ya müsteşar olarak tayini yapıldı (20 Ni
san 1857). Biryıl sonra, Maarif-i Umümiy
ye Nazırı Abdurrahman Sami Paşa Girit 
valiliğine tayin edilince dönüşüne kadar 
nezaretin idaresi vekil olarak Hayrullah 
Efendi'ye verildi. Yaklaşık dokuz ay süren 
vekaleti sırasında Hayrullah Efendi'nin 
en kalıcı icraatı, istanbul'un kız öğrenci
ler için on üç eğitim bölgesine ayrılıp 
bunların her birinde sadece kızlara mah
sus olmak üzere mekteplerin açılması
dır. Onun öncelik verdiği işlerden biri de 
okulların devamlı surette teftişi olmuş
tur. Bunlardan Bebek Koleji'ne yaptığı zi
yaret ve teftiş ayrıntılı bir şekilde veril
mektedir (a.g.e., nr. 963, 27 Novembre 
1858). Devletin gayri müslim mekteple
rine olan ilgi ve dikkatini özellikle göster
mek isteyen Hayrullah Efendi'nin Erme
ni Mektebi'ne yaptığı ziyaret bu bakım
dan ayrıca dikkate değer (0. Ergin, Tür
kiye Maarif Tarihi, 1 940, rı, 62 7) . 

Uzun zamandan beri Mekteb-i Tıbbiy
ye'den uzak kalmış olan Hayrullah Efen
di 17 Mayıs 1859'da, bu defa önceki ders 
nazırlığı memuriyetindekinden çok daha 
yüksek bir selahiyetle donanmış olarak 
mektebin nazırlığına getirildi (BA, Dahi
l iye- iradeler, nr. 2854 7) . Yetiştiği ocağa 
on yıla yakın bir aradan sonra en üst de
recede amir olarak döndüğü bu devrede 

hepsi takdirle karşıtanan birçok önemli 
icraat ortaya koyma fırsatını buldu. Te
şekkülü, Kırım Harbi'nde Türkiye'ye ge
len Batı devletleri askeri birliklerindeki 
hekimlere dayanan, resmi adlarından bi
ri Cem'iyyet-i Tıbbiyye-i Şahane olmakla 
beraber kapılarını uzun süre Türk hekim
lerine kapalı tutmuş olan Societe lmpe
riale de Medecin'in. ilk defa Türk ve müs
lüman üye olarak kabul ettiği eski bir tıb
bi ye (t ı bhane) mezunu Fuad Paşa'dan son
ra Hayrullah Efendi'ye Hekimbaşı Salih 
Efendi ile birlikte şeref üyeliği vermesi 
de bu devrededir. Bu cemiyetin yayın or
ganı Gazette medicale d'orient, Hay
rullah Efendi'nin Mekteb-i Tıbbiyye'deki 
icraatını sayfalarına devamlı surette ve 
övgülerle aksettirmekteydi. Önemli sa
yılan hizmetlerinin başında, toplumda
ki tepkilere rağmen anatemi ve patoloji 
dersleri için teşrih (dissection) imkanları
nı artırmadaki gayreti gelir. Diğer bir hiz
meti de tıbbı ticari kazanç metaı haline 
getirmiş şartatan ve ehliyetsiz hekimle
re karşı. tabip ve eczacı camiasının itiba
rın ı ve kanuni statüsünü korumakyolun
da Societe Medicale d'Orient'ca girişiimiş 
olan hukuki teşebbüs ve tedbirlere ver
diği kuwetli destek ve yardımdır. Halkın 
tıp ve sağlık konusunda bilgilenme ve 
bilinçtenmesine önem veren Hayrullah 
Efendi, bu maksatla ülkenin sağlık haya
tıyla ilgili resmi kararların muntazam su
rette Gazette medicale d'orient sütun
larında yer almasını sağladı (nr. 8, 9, No
vembre et Decembre 1859, s. 145). Hay
rullah Efendi'nin Meclis-i Maarif-i UmG
miyye üyeliği Mekteb-i Tıbbiyye nazırlığı 
süresince devam etti. Ayrıca Meclis-i Tıb
biyye'nin başkanlığı da üzerinde bulunu
yordu ( Salname-i Devlet-i Aliyye [ı 276[. 
S. 41, 46, 112; 1277, S. 40, 119; 1278, S. 

40, 119). 

Hayrullah Efendi'nin Mekteb-i Tıbbiy
ye nazırlığında takdir görmüş icraatına 
mukabil onun burada öğretimin Türkçe 
yapılmasına taraftar olmadığı yolunda 
çok sonraları ortaya atılmış bir görüş var
dır (R. T. [Gencer[. Mir 'at-ı Mekteb-i Tıb

biyye, 1328, 1, 54, krş. 50, 53; Uludağ, 
Tanzimat, s. 971; a.mlf., Dirim, XII -2 [2 . 
Kanun-Şubat 19351. s. 72-74) . Halbuki 
daha Dr. Bernard zamanında başlaya
rak Mekteb-i Tıbbiyye'nin hazırlık kısmın
da, Arapça ve Farsça yanında gramer ve 
kompozisyon kaideleriyle Türkçe de oku
tutuyordu. Hayrullah Efendi, tıp talebe
sinin kolayca faydalanması için Türkçe 
yazdığım özellikle belirttiği Makiiiat-ı 
Tıbbiyye'den başka tıp konusundaki di-
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ğer bütün eserlerini de Türkçe kaleme 
almak suretiyle tıp dilinin Türkçeleşme
sine bizzat hizmet etmiştir. Fizik ilmini 
konu alan Mesail-i Hikmet adlı eserin
de yabancı söz ve terimler için karşılık
lar hazırlayıp sonuna koyduğu sözlük de 
onun eğitim hayatımıza yeni bir bilgi sa
hasını naklederken yabancı dil karşısın
da Türkçe'den yana bir tavır içinde bu
lunduğunu bir başka yönden belirtir. 

Mekteb-i Tıbbiyye nazırlığı iki yıl üç ay 
kadar devam eden Hayrullah Efendi belli 
olmayan bir sebeple 19 Ağustos 1861'de 
aziedildL Kendisine yeni bir vazife veril
mediği için bir müddet açıkta kaldıysa 
da 16 Şubat 1862'de Altıncı Daire-i Bele
diyye Meclisi başkanlığına getirildi. An
cak bir yıl müddetle devam ettiği bu 
vazifeden, Avrupa kaplıcalarında tedavi 
görmeye ihtiyacı bulunduğunu ileri sü
rerek 26 Şaban 1279'da (16 Şubat 1863) 
ayrıldı (BA, Dahiliye, nr. 34256) ve 1863 
Nisanının ortalarına doğru Avrupa'ya ha
reket etti. 

Hayrullah Efendi Köstence üzerinden 
Tuna yolu ile Viyana'ya, orada kısa bir 
müddet kaldıktan sonra Almanya ve Bel
çika'dan geçerek Paris' e vardı. Kendisin
den bir yıl önce Paris' e gelen büyük oğlu 
Abdülhalik NasGhl ve orada o tarihten be
ri bir Fransız mektebinde okumakta olan 
küçük oğlu Abdülhak Hamid'i yanına ala
rak, Paris'in en ki bar ve gözde semti sa
yılan Faubourg Saint-Honore'de mükel
lef bir konak tutup büyük bir medeniyet 
merkezi olması sıfatıyla hayran kaldığı 
şehrin kendisine sunduğu çeşitli nimet
lerini gündüzü ve gecesiyle yaşamaya ça
lıştı. Çeşitli ilim müesseselerine ve aka
demilerine ziyaretlerde bulundu. üç ayı 
aşkın bir süre kaldığı Paris'ten oğlu Ab
dülhak Hamid ile dönerken yine kısa bir 
müddet Viyana'da kaldı. Bir yıl kadar açık
ta bekledikten sonra 1864 yılı Temmu
zunda Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyye'
ye ikinci defa üye tayin edildi (Tasvir-i Et
kar, sy. 213, 14 Safer 1280). 

İstanbul'a döndükten sonra Osmanlı 
tarihine dair eserinin XV. cildini hazırla
makta iken bir yandan daha önce Viya
na'ya yaptığı seyahatler le bu defaki Fran
sa seyahatini anlatan Yolculuk Kitabı 
adlı eserini tamamladı . 1864 yılı sonba
harı başında Cem'iyyet-i İlmiyye-i Osma
niyye'nin merkezinde Osmanlı tarihi üze
rinde bir dizi konferans vermeye başladı . 

Cemiyetin başkanı Münif (Paşa) onun bu 
konuşmalarını, Osmanlı tarihini yeni bir 
görüşle ele aldığını belirterek övgü ile ha
ber verir ("Tarih-i Devlet-i Osmaniyye 
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Ders i", Mecmua-i Fünun, nr. 38, Reblü
lahir 1281. s. 157-158). 

Hayrullah Efendi, çok geçmeden dip
lomatik kariyerde Tahran elçiliği gibi na
zik ve önemli sayılan bir mevkiye getiril
di. Osmanlı Devleti ile kendi devleti ara
sındaki diplömatik ilişkilerin gelişmesine 
özen gösteren iran Şahı Nasırüddin Şah 
döneminde bu ülkeye seçkin diplomat
ların gönderilmesine dikkat eden Babı
ali'ce . 23Şaban 1281'de (21 Ocak 1865) 
fevkalade murahhas sıfatıyla Tahran or
ta elçiliğine tayin edildi (Journal de Con
stantinople, nr. 4582, 21 )anvier 1865 ). 14 
Haziran'da Trabzon üzerinden Tahran'a 
gitmek için istanbul'dan hareket eden 
Hayrullah Efendi'ye İran sınırına girişin
den itibaren karşılama merasimleri ya-· 
pıldı . Tebriz' de, şehrin valisi olan İran ve
liahdının da katıldığı debdebeli bir tören
le karşılanan Hayrullah Efendi, eylül so
nuna doğru maiyetindekilerle birlikte 
Tahran'a vardı. 30 Ekim 186S'te şahın 
huzuruna kabul edilerek büyük iltifatlar 
gördü (şahın, onun elçi tayin edilişinden 
duyduğu memnuniyeti Sultan Abdüla
ziz'e bildiren Safer 1283 [Temmuz 1866[ 

tarihli mektubu ve tercümesi için bk. BA, 
Hariciye-iradeler, nr. 12978, 16 Receb 
1283 [24 Kasım 18661 tarihli arz tezkiresi 
ve ona bağlı belge). Hayrullah Efendi bu 
vazifeyi sürdürürken 1 7 Şaban 1283'te 
(25 Aralık 1866) aniden vefat etti. Nası
rüddin Şah 'ın iradesiyle kendisine büyük 
bir cenaze merasimi tertipiendi ve Tah
ran'a 1 S km. mesafede Rey şehrinde Şah 
Abdülaiim Türbesi yanında toprağa ve
rildi. Kabri daha sonra türbe haline geti
rildi. 

Eserleri. Resmi hizmet ve vazife haya
tının değişik ve çok yönlü oluşu gibi Hay
rullah Efendi'nin fikir ve yazı faaliyeti de 
birbirinden farklı sahalarda kendini gös
termiştir. Bir medeniyet değişmesinin ya
şandığı devrin adamı olması sıfatıyla ken
dini bu çağın fikir ve kültür ihtiyaçlarına 
cevap vermekle yükümlü sayarak çeşit
li alanlarda tercümeden telife. tıptan zi
raat ve fiziğe, bahçecilikten coğrafyaya. 
oradan tarih ve seyahatnameye kadar ge
nişleyen bir daire içinde eserler meyda
na getirmekle ilim ve fikir tarihinde ken
dine bir yer açmıştır. Başlangıçta tıp üze
rinde yoğunlaşmışken bir müddet sonra 
başka fenni sahalara yönelmiş, otuz ya
şını aştığı yıllarda kendini verdiği tarih 
çalışması ön plana çıkmış. fikir hayatımı
za Batı kültür ve medeniyetinden mesaj
lar ileten Avrupa seyahatnamesi de bu
na ilave olunmuş, ancak giriştiği o büyük 
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tarih çalışması erken denecek yaşta ölü
mü ile yarıda kalmıştır. Şiir ve edebiyat 
sahasındaki ilk kalem tecrübeleri bir ta
rafa bırakılırsa tıp ve fen dallarındaki 
eserleri kronolojik olarak şu şekilde sıra
lanabilir : 1. Mualecata Dair El Mecmu
ası (İÜ Ktp., TY, nr. 1427) . Üzerine sonra
dan bu ad ve Hayrullah Efendi'nin el ya
zısı ile olduğu kaydı konulmuş on sekiz 
varağı yazılı bir reçete defteridir. Karşı
larında hastalık adları da gösterilmek 
suretiyle tertip edilen bu reçetelerin 
bazılarında verildiği hastaların adları 

ve bulunduğu askeri birlikler kayıtlıdır. 
Ancak bunlardaki tarihler, kendisinin 
Mekteb-i Tıbbiyye'ye girmesinden on 
bir yıl öncesine çıkmaktadır. 2. Müf
redat-ı Tıbbiyye ii beyani evzani'l-ed
viyye (İÜ Ktp., TY, nr. 1251 ). Sahib Molla 
Kütüphanesi'nden gelme. kapağındaki 

gurre-i Cemaziyelahir 1259 (29 Haziran 
1843) tarihinden Hayrullah Efendi'nin 
Mekteb-i Tıbbiyye'nin son sınıfında iken 
tertipiediği belli olan reçete defteridir. 
İlaçların hastalıklara göre tasnif edildiği 
defterde Latince olarak yazılmış reçete
ler de görülmektedir. Hayrullah Efendi, 
varakSb'de Mekteb-i Tıbbiyye'de okudu
ğu derslerin adlarını ve bunların hocala
rını gösteren bir cetvel de vermiştir. 3. 
Terbiye ve Tedavi-i Etfô.l (Sıhhatnü

ma-yı Etfal) (Millet Ktp., Ali Emir! Efen
di, Tıp, nr. 148). Hayrullah Efendi'nin üç 
kademeli doktora hazırlık çalışmaların
dan olan bu elli yedi varaklık kitap do
ğumdan başlayarak çocuk hastalıkları, 
bebeklerin bakımı ve çocuk terbiyesi ko
nusunda, memleketimizde kendisine ka
dar yazılmış pek az şey bulunan bir sa
hadaki boşluğa cevap veren eseridir. Ho-

Havrullah 
Efendi'nin 

Terbiye 
ve Tedavi-i 

Etfaladlı 

eserinin 
ilk sayfası 

(MilletKtp., 
AliEmiri 

Efendi, 
Tıp , nr. 148) 

cası Dr. Bernard onun mezun olduğu 
ders yılına ait raporunda, bebeklerin ba
kımıyla ilgili temel öğretimin bulunma
ması sebebiyle son derece faydalı bir ki
tap olduğunu belirtir ve eserden takdir
le bahseder (Journal de Constantinople, 
nr. 56, 16 Octobre 1843) . 4. Ordu Hıf
zıssıhhası. Osmanlı ordusunun sağlık 
hizmetleri için bu eseri Fransızca'dan 
tercüme yolu ile meydana getirmiştir. 
Hayrullah Efendi'nin, 18S6'da Mekatib-i 
UmCımiyye nazırı iken Sultan Abdülme
cid'e sunduğu Hıfz-ı Sıhhat adlı bir ri
salesinin daha olduğu görülmektedir 
(BA, Dahiliye- iradeler, nr. 22299, 24 Ce
maziyelahir 1272 [2 Mart 1856[ tarihli sa
daret arz tezkiresi). s. Makaifıl-ı Tıbbiy
ye. Allah'ın eşref-i mahlukat olarak ya
rattığı insana. sağlığını koruması ve has
talıklar karşısında hayatta kalmasına 
olan hizmeti dolayısıyla tıbbı ilimierin en 
üstünü ve faziletiisi sayan Hayrullah Efen
di'nin, Mekteb-i Tıbbiyye'den yetişecek 
olan hekimlere kılavuz olmak üzere yaz
dığı deontoloji ağırlıklı eseridir. El kitabı 
mahiyetindeki eser, tıp öğretiminin Fran
sızca olarak sürdürüldüğü bir zamanda 
modern tıbbı Türk diliyle ifade yolunda 
bir adım olması bakımından ayrı bir de
ğer taşımaktadır. Bazısı sadece bir cüm
leden ibaret, çoğu kısa birer paragraf 
hacminde, arada bazıları birkaç sayfa 
uzunluğa çıkabilen ve toplam 400 fıkra 
ihtiva eden eser, tıbba başlayacak olan
lara kolaylık sağlamak gayesiyle yazılmış 
olup tıp ilminin anatomi, fizyoloji, farma
koloji gibi dallarını içine almaksızın doğ
rudan doğruya hastalıklar bilgisi (patho
logie) üzerinde merkezleşmiştir. Kitabın
da sadece teorik plandaki bilgilerle ye
tinmeyen Hayrullah Efendi bunlara ken
di müşahede ve tecrübelerini de katar. 
"Emraz-ı Biladl" başlığı altında (makale 
71-74, s. 37-38) hastalıkların mahalli şart
larla bağlantılarını gözden geçirmiş, Tür
kiye ve özellikle istanbul'un şartları ba
kımından mukayeseli değerlendirme ve 
açıklamalar yapmıştır. Makiiiat-ı Tıb

biyye, bütünüyle ihtisasa hitap eden 
bir patoloji el kitabı olmaktan çok "ev 
hekimi, aile doktoru" kategorisindeki 
eserleri okşar mahiyette bir genel bil
giler kitabıdır. Eserin üzerindeki baskı 
tarihi evahir-i Zilhicce 12S9'dur (1844 
Ocağı ortaları). İlk olarak hakkında Süheyl 
ünver'in tanıtıcı bir yazı yazdığı, daha 
sonraki bir yazıda da (Kurun, istanbul, 28 

Kanunusanı 1935) büyük bir takdirle bah
sedilerek üzerine dikkat çekilmek istenen 
eserdeki deontolojik malzemeden şu ça
lışmada geniş ölçüde istifade edilmiştir: 



Nil Akdeniz [Sarı]. Osmanlılarda Hekim 
ve Hekimlik Ahldkı, istanbul 1977. 6. 
Dürurü'l-muhdt. Müellifin, XIX. asrın ilk 
yarısında memleketimizde gittikçe öne 
çıkan zührevi hastalıklar üzerinde kendi
sinden önce eser veren amcası Behcet 
Mustafa Efendi'nin yolundan giderek bu 
sahada özellikle bel soğukluğu hakkında 
umumi bilgiler vermek gayesiyle teşhis. 
tedavi ve korunma konusunu sistematik 
şekilde işlediği risalesidir. Doktora hazır
lık çalışmaları arasında Mekteb-i Tıbbiy
ye'nin beşinci sınıfında iken kaleme aldığı 
eser. mezuniyetinden sonra mektebin mat
baasınca gurre-i Cemaziyelewel 1260'ta 
(Nisan 1844) basılmıştır. 7. Lugat-ı Tıb
biyye. Modern tıpla temasın gittikçe art
tığı, tıp dilinin eskiden devralinmış terim 
ve sözlerin yanında yeni kavram ve bilgi
lerle genişlediği ve kendine yeni sözler 
aradığı bir çağda, Hayrullah Efendi'nin 
bu sahada büyük bir ihtiyaca cevap ver
mek üzere hazırladığı bu eser memleke
timizde ortaya konulmuş etraflı ilk tıp lu
gatıdır. Başına koyduğu açıklamadan öğ

renildiğine göre eseri, 1839 yılının sonla
rından itibaren uzun bir çalışma netice
sinde 1851 yılı başında tamamlamaya 
muvaffak olmuştur. 577 sayfa ve 6000'in 
üstünde madde başından meydana ge
len lugatta, hemen hepsi Arapça asıllı 

Havrullah Efendi ' nin Lugat- ı Tıbbiyye adlı eserinin ilk 
sayfası (İÜ Cerrahpaşa Tıp FakGitesi Deontoloji ve Tıp Tari

hi Ana Bilim Dalı Ktp., nr. 581) 

1~ ' 

t
::i:/,.f't.v-:x"""''-dJ·· . J<;>J.;&, <.(l-"1.;,r 

.;,ic)!f:/~~~ÇJI;;_j·y.: L·~~:.ıi.;~;,,~t~;:. 
.J!IJ.;,~ ~ltiJ,JJ Jd.,4;.d':.!~ .1 (J1~/ n,.Y..;,, 

_;ı~'/.~~ .:Jı,,~,tJ·A.;",:n ~~rA:ty.a ......... .~! ~,, 

4,PJ e(.J:'t:Jıi_J))J$p 'JrfıJ.Iı;tf.;.t// /;.:. ~::/>/b 
c.:.r./~ .~ı~.Jl"':""~.;;.;, .~...V.• ~.>.':Jı;.~;.r;....;.;z'~.J 

tS,):;,~~·t.~;.~ d,;;,.:, •Jı...-4 ·~v!~J/.1'. L~~i:l. 

· ~·~~~,;g;,._:,.;}JJ' ~r.JIIU J~1(J,J;..;,"?~)J;1 
~J· f1-cP,MIJIA- d'-'l!ı:!~'P/Jt:~ fi::, ~J;,;,t;~J.I:~~~di1J 
;}~UJ<.:Jw...lv: oi....l.:.../ı:JIW' ı:J<W',f.ı:JW' o':'••t" 

~ı;;'t.f.,~,; .ı-:..;,':.:-"'.it'./.~' "~J..J'.:..;ıVJ'~'.iıJ ı:Jr; 

;;J.,J i:l"'':;f'(..-'1> ,;_,~,:;,,r-~~)~: .. +---'~ 

olan terimierin Türkçe karşılık ve açıkla
maları. her birinin sonunda da Fransız
ca'ları telaffuz! u olarak eski harflerle gös
terilmiştir; bazan Latince karşılıkların da 
verildiği görülmektedir. Lugatın çerçe
vesini çok geniş tutan Hayrullah Efendi 
sadece hastalıklar, anatomi, fizyoloji, te
davi. tıbbi araç ve gereçlerle sınırlı kalma
yarak kimya, fizik ve ayrıca farmakolojiyle 
münasebeti bakımından batanikle ilgili 
terimiere de yer vermiştir. Hayrullah Efen
di, Abdülmecid'e sunulduğunu haber ver
diği eseri tamamlandıktan sonra birçok 
ilavede bulunmuştur. Bu eserin takdir 
görmesi halinde onun ikinci cildi olmak 
üzere madde başları Fransızca 'ya göre 
tertiplenmiş, karşılıkları Türkçe ve Arap
ça olarak gösterilecek bir devamını orta
ya koyacağım söyleyen Hayrullah Efendi'
nin bu niyetini gerçekleştiremediği anla
şılmaktadır. Lugat-ı Tıbbiyye, tek yaz
ma nüsha olarak istanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve 
Tıp Tarihi Anabilim Dalı Kütüphanesi'nde 
bulunmaktadır ( nr. 581 ı . Cildi sanatka
rane. mihrabiyesi tezhipli, ince ve güzel 
bir ta'lik yazı ile olan bu nüshanın yüksek 
bir makama sunulmak üzere özel bir itina 
ile hazırlandığı belli olmaktadır. 8. Beyt-i 
Dihkiini (1-11, istanbul 1264) . Müellifin 
üç cilt olarak yayımlanacağını haber ver
diği bu tercümenin ı. cildi 1848 yılı Mart 
ortalarında, ikincisi aynı yılın mayıs son
larında çıkmış. lll. cildi ise basılmamıştır. 
Aslı dört cilt olan Maison rustique adlı 
eserin tercümesinde Hayrullah Efendi, 
kendi ülkesinin ihtiyaçlarını göz önünde 
tutarak kısmen özetierne yoluna gittiği 
gibi Türk okuyucusu bakımından açıklan
masına gerek duyulan yerlerde de ilave
ler yaptığını bildirmektedir. Meclis-i Zi
raat azalığının mahsulü olan eserde, ken
disinin memleketimiz açısından dikkat 
çektiği hususlar ve bazı tenkidi görüşler 
ayrıca üzerinde durulmayı gerektirecek 
değerdedir. Zirai konulara ait birçok !ev
ha ve resim ihtiva eden, benzeri yalnız o 
vakte kadar değil daha sonra da uzun za
man ortaya konulamamış olan bu eser 
çok geniş bir çerçeve içinde, ziraatla ilgi
si dolayısıyla kimyevi maddeler ve mine
rallerden başlayarak çeşitli cinsleri ve 
özellikleriyle toprak, tohum, ekin, bitki
ler, meyveler, ağaç çeşitleri, her birinin 
özellikleri ve bakımı, ziraatı ilgilendiren 
çeşitli botanik bahisleri, bitki hastalıkla
rından çiftlik hayvanlarına , bunlardan gı
da ürünlerinin elde edilmesine. ziraata 
zararlı hayvanlar ve böceklere. çeşitli yön
leriyle çiftlik hayatına. bu hayat içinde 
kendini gösteren hastalıklar ve tıbbi arı-

HAYRULLAH EFENDi 

zalara,. ticaret ve deniz ticaretine kadar 
pek zengin bir konu ve bilgi dağarcığını 
taşımaktadır. 9. Bağçe-i İntiz<'im. 1848'
de yanmadan önce zengin bir botanik 
bahçesi ve müzesine sahip olan Mekteb-i 
Tıbbiyye'deki tahsili sırasında iyi bir bo
tanik kültürü alan Hayrullah Efendi'nin 
bahçe tanzimi ve çiçek yetiştirme konu
sunda kaleme aldığı bir eserdir. Günümü
ze kadar adı bile bilinmeyen bu eserin 
varlığı doğrudan doğruya kendisinden öğ
renilmektedir (Lugat-ı Tıbbiyye, s. 425). 

10. Mes<'iil-i Hikmet (İstanbul 1265) . 

Hayrullah Efendi'nin 1265 Rebiülewel 
başlarında (1849 Ocağı sonları) yayın saha
sına koyduğu bu küçük eser, rüşdiyelere 
yeni konulan fizik müfredatını karşıla
mak için kaleme alınmış bir ders kitabı
dır. Orta öğretimde daha sonra yazılacak 
kitaplara örnek teşkil eden eser. öğren
cinin konuları rahatça kavrayabilmesi için 
soru- cevap tarzında tertiplenmiştir. On 
iki bölüm ve 220 soru ve cevaptan mey
dana gelen eserin sonuna. içinde geçen 
tıp ve fizik terimleriyle Batı dillerinden 
gelme sözler için konulmuş olan alfabe
tik sözlük (s. ı 00-119). devrin terminolo
ji arayışlarını ve Hayrullah Efendi'nin ilim 
dilindeki kavramlar hususunda tutumu
nu göstermesi bakımından değerlendiril
mesi gereken bir çalışmadır. 11 . Kıt'a-i 
Afrika (İstanbul ı 268). Müellifin, coğraf
ya öğretimine ve memleketteki coğrafya 
kültürünün gelişmesine yardımcı olmak 
gayesiyle. XIX. asrın ünlü coğrafya alimi 
Konrad Malte-Brun'ün Geographie uni
verselle 'in den kısaltarak yaptığı ve der
kenarlarla açıklayıcı ilaveler kattığı bir 
tercümedir. Eser, Mekteb-i Tıbbiyye'nin 

matbaasında 1268 Rebiülahiri ( 1852 Şu
batı) sonunda taş basması olarak basıl
mıştır. 12. Hez<'ir Esr<'ir (İstanbul 1279, 

1285) . Bazı hastalıkların tedavisi ve tıbbi 
birtakım arızaların giderilmesinden baş
l ayıp fizik ve kimya oyunlarıyla ilgili ame
liyelere kadar çeşitli meselelerio en kes
tirmeden çözüm yollarını "sır" diye adlan
dırıp 1 000 madde etrafında toplamak 
üzere hekimbaşı Behcet Mustafa Efendi 
tarafından yazımına başlanmış eserdir. 
Onun ölümüyle ( 1834) 850. maddede ka
lan bu derlerneyi tamamlamak için ba
bası Abdülhak Efendi ele almış. ancak o 
da sonunu getiremediğinden Hayrullah 
Efendi yaptığı ilavelerle bahis konusu 
sırları 1 OOO'e ulaştı ra rak eseri tamamla
mış . 1279'da ( 1862) başına eseri değer
lendirmeye çalışan bir önsöz koyarak ya
yımlamıştır. Kitabın. Hayrullah Efendi'
nin ölümünden sonra 1285'te ( 1868) 
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Muhib gazetesi matbaasında bir baskı
sı daha yapılmıştır. 

Hayrullah Efendi"nin bunların dışında. 
adı tesbit edilmediği gibi kendisine aidi
yetinin ne dereceye kadar gerçek olduğu 
belli olmayan tıpla ilgili bir eseri haber ve
rilmektedir (Ünver, "Hekimbaşı ve Mü
verrih HayruHalı Efendi'nin Tıbdan Bir 
Eseri. Birleşik Amerika'da Philadelphia'
da College of Phisicians Library' de Bir Tıb 
Eseri", Hekim ve İlaç, 111/2, 1963, s. 21-
22 ; Tıp Tarihimiz Yıllığı , istanbul 1966, 1, 
40-41 ; a.mlf., Dirim, XLVII/9, s. 428). Sü
heyl ünver'in eser hakkındaki açıklama
ları müphem kaldıktan başka muhafaza 
edildiği yer olarak gösterilen böyle bir kü
tüphanenin Philadelphia'da mevcut ol
madığı belirtilmektedir (Özaydın, Yeni 
Tıp Tarihi Araştırmaları, nr. 2, s. 130) . 
Kaydedilen konu başlıkları, bunun müs
takil bir eser olmaktan çok müellifin çe
şitli tıp konularıyla ilgili yazılarından mey
dana gelmiş bir karma eser olduğu intı
baını vermektedir. 

Diğer Eser leri. Hayrullah Efendi'nin ka
lem faaliyeti erken yaşlarda yöneldiği şi
irle başlamıştır. Aile çevresinden büyük 
babası Emin Şükfıhl. babası Abdülhak ve 
amcası Behcet efendilerin yolundan gi
derek Hayri mahlası ile çeşitli şiirler yaz
mıştır. Nazım çalışmalarını ihtiva etmesi 
muhtemel olan defter, şuraya buraya da
ğılmış eserlerinin bazılarının akıbetine 
uğradığından bugün için elde şiirlerinden 
ancak sınırlı bir kısmı mevcut bulunmak
tadır. Bunların çoğu çeşitli eserlerinin içi
ne serpilmiş mısralar, beyitler halindedir. 
En bol sayıda şiirinin yer aldığı Nakş-ı 
Hayal adlı hikayesinden başlayıp son 
eseri olan tarihine ve Yolculuk Kitabı'
na kadar eserlerinin çoğunda onun nazım 
parçalarına sık sık rastlanır. Fatin Efen
di'nin tezkiresine aldığı gazelinin yanı sı
ra diğer söyleyişlerinde onun divan şiiri
nin mazmunlarına ustalıkla tasarruf et
tiği , bunları kendine has bir şekilde üslfı
ba dökmeye muvaffak olduğu göze çarp
maktadır. Okuyucuya kendini kabul etti
ren, hafızada kolaylıkla kalabilecek seçkin 
mısra ve beyitleri yanında bazan alelade 
ve sırf pratik bir maksatla söylenmiş olan
ları da vardır. 1. Nakş-ı Hayal. Hayrullah 
Efendi, bilinebilen bu ilk edebi eserinde 
kendi başından geçen ve yazıldığı sırada 
henüz tazeliğini korumakta olan bir gö
nül macerasını hikaye eder. Tamamıyla 
eski mesnevi zevk ve estetiğinin hususi
yetlerini taşıyan, kendininkiler yanında 
divan şiirinin seçkin mısra ve beyitleriyle 
süslediği bu mensur hikayenin kahrama-
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nı divan şiirindeki sevgili tipinin tam bir 
benzeridir. Başlangıcı Mekteb-i Tıbbiy
ye'ye girmeden önceki yıllara çıkan bu 
macerasını anlattığı eserini birinci sınıf
taki ders yılı sonunda kaleme alıp 11 Re
ce b 1255'te (20 Eylül 1839) tamamlamış
tır. Konusunun esasını, sıkıntılı bir gece
de uyku ile uyanıklık arasında gördüğü 
bir güzel çehreye gönlünü kaptırması , 

onun kah gözüküp kah kaybolması. bir 
yandan da yerine getirmediği türlü va
adlerle oyalayıp kendisini ıstıraplar içine 
düşürerek uzaklara gitmesi ve ardından 
yıllarca çektiği hasret teşkil eder. Fazla 
bir hareketlilik ve olay akışı göstermeyen 
macera, eserin devamı boyunca bu duy
guların derece derece ulaştığı safhalara 
uygun, Hümayunname gibi eski Şark 
hikayelerinden alınma birtakım epizotlar
la birlikte yürür. Bunların yanında ara
ya giren "bir şahs-ı beşfış", "pir-i rfışen
zamir" ve "derviş " gibi şahıslarla eserin 
ağırlık kazandığı diyaloglarda aşk denilen 
hadisenin ne olduğu meselesi bunun üze
rinde tahlil ve tartışmalar yürütülmüş
tür. Bu noktadan sonra eserde doğrudan 
doğruya açıklanmayan , fakat devrin ta
rihi kaynakları vasıtasıyla neler oldukları 
anlaşılabilen bazı aktüel hadiseler krono
lojik sıraları içinde kendilerini bir bir gös
termeye başlar. Başından beri ıstırapla
rının hallinde yardımcı olup kendisine yol 
göstermeye çalışan ve gittikçe ön plana 
çıkan "pir-i rfışen- zam ir". ona zarar ve 
hüsrandan başka bir şey getirmeyecek 
sevdasından vazgeçip kurtuluş ve doğ

ru yolu, ailesinin büyüklerinin (yani am
cası Behcet Mustafa ve babası Abdülhak 
Efendi'nin) yolundan giderek sultanın 
çevresine girmedeve onun hizmetinde 
bulunmada aramasını öğütler. Buradan 
itibaren hikaye Hayrullah Efendi'nin oto
biyografisinden bir kesit halini alırken 
ailesi ve özellikle babasıyla ilgili olarak ll. 
Mahmud'un son yılları ile Sultan Abdül
mecid'in cülfısunun ilk ayiarına rastlayan 
bazı gelişmeler ve olaylar araya girer. Hi
kaye kahramanının tıp tahsili için Paris'e 
gitme arzusu, buna razı olmayan baba
sının "pir-i rfışen -zamir" aracılığı ile Av
rupa'ya gitmenin mahzurlarından bah
sedişi. bu tereddütler arasında babası
nın gözden düşmesi ve daha sonra yine 
iyi bir mevki elde etmesi anlatılır. Bütün 
bu olaylar sonunda hikayenin kahramanı 
hasretini çektiği sevgilisinin dönüşü müj
desini alır ve kavuşma zamanını bekler. 
Son cümleler hikayenin yazılmamış bir 
devamı olduğunu göstermektedir. Hay
rullah Efendi ile ilgili yazı ve çalışmalarda 
varlığı hiç bahis konusu edilmemiş olan 

Nakş-ı Hayal, kendinin el yazısı ile müs
vedde olarak akrabası Sahib Molla'dan 
gelen kitaplar arasında istanbul Üniver
sitesi Kütüphanesi'nde bulunmaktadır 
(TY, nr. 1265, vr. 3b-29b). Hayrullah Efen
di'nin gençlik çağıyla ilgili başka hiçbir 
kaynakta bulunmayan yeni bilgiler getir
mesine mukabil çok çetrefil bir yazı ile 
yazılmış olduğundan okunınası pek güç 
olan eser metnini görenlerce söküleme
diğinden şimdiye kadar el değmemiş hal
de kalmıştır. Adının bahis konusu edildi
ği doktora tezinde (bk. bi bl) belirtilen 
sebep dolayısıyla içine nüfuz edilemedi
ğ i için esere çok sathi bir şekilde temas 
edilmiştir. 2. Rothomago Tercümesi. 
D'Ennery Clairville ve Albert Mounier'nin 
yirmi beş değişik tabioyu içine alan beş 
perdelik Fransızca oyununun özetlenmiş 
bir şekilde tercümesidir. 1863 ilkbaha
rında Paris' e gittiğinde 200. temsilini id
rak eden oyunu Chatelet Tiyatrosu'nun 
zengin dekorları içinde seyredip çok be
ğendiği ve Osmanlı harem hayatına te
mas eden tarafları ile de ayrıca ilgi duy
duğu için Yolculuk Kitabı'nın Fransa se
yahatini anlattığı sayfaları arasına kat
mıştır (s . 304-330) . Tercümenin metni 
Yolculuk Kitabı'ndan naklen ismail Ha
mi Danişmend tarafından yayımlanmış
tır (Türk lük, nr. 2, 1 Mayıs 1939. s. 109-
1 22). 3. Hikaye-i İbrahim Paşa be-İb
rahim-i Gülşeni. Hayrullah Efendi"nin 
edebi zevkinin Batılı tiyatroya iyiden iyi
ye yönelişini ve bu istikamette kaydetti
ği gelişimi gösteren bu eseri, Türk sahne
sinde yeni yeni uyanmakta olan modern 
temaşa ihtiyacına cevapvermekyolunda 
bir adım ve denemedir. 1859 yılında per
delerini açan Saray Tiyatrosu için yazılıp 
orada temsil edilmiş olma ihtimali bulu
nan eser, basılamadan aile evrakı arasın
da uzun müddet kaldıktan sonra 1939 yı
lında , Türk edebiyatının Batılı tarzda ilk 
tiyatro oyunu olduğu iddiası ile beraber 
gün ışığına çıkalıdan beri (İ. H. Daniş
mend, Türk/ük, nr. 8, 1939, s. 92-93) özel
likle bu yönü bakımından bir ilgi odağı ha
line gelmiş, esası olmayan çeşitli yorum
lara konu olmuştur. Eserin iddia edildiği 
gibi Avrupai Türk tiyatrosunun ilk oyunu 
değil. fakat konusu Osmanlı tarihinden 
alınma en eski temsili olduğu rahatça 
söylenebilir. 4. Devlet-i Aliyye-i Osma
niyye Tarihi (Hayrullah Efendi Tari
hi*) . En fazla emek verdiği, en tanınmış 
ve en kalıcı eseridir. Osmanlı tarihini yeni 
bir zihniyetle ele alma ihtiyacını duyarak 
yazımına E ncümen-i Daniş yıllarında baş

ladığı ve ölümüne kadar sürdürdüğü bu 
eseri. Osmanlı tarihiyle ilgili araştırmalar-



da yakın zamanlara kadar kendisine sık 
sık müracaat edilen bir kaynak durumun
da olmakla beraber, tarihçiliğimize getir
diği yenilikler ve taşıdığı dikkate değer 
özellikler bakımından bütünüyle ciddi bir 
incelemeden mahrum kalmıştır. Eser, Ali 
Şevki Efendi'nin zeyilleriyle beraber 1853-
1875 yılları arasında, toplam 2054 sayfa 
hacminde on sekiz cüz halinde yayımlan
mıştır. 5. Yolculuk Kitabı . Hayrullah 
Efendi'nin en orUinal eseridir. Coğrafi ko
numu ve nüfusu ile büyük bir ülke olan 
Türkiye'nin yakın komşusu bulunduğu 
Batı alemini tanımamasının büyük bir ya
nılgı ve eksiklik olacağını belirterek ese
rini yazmaktaki gayeyi açıklayan Hayrul
lah Efendi, gittikçe artan temaslar dola
yısıyla Avrupa'yı yakından görmenin bir 
ihtiyaç. hatta moda haline geleceğini söy
leyerek Türkiye'den Avrupa'ya gidecek va
tandaşlara yardımcı olmak üzere kitabı
nı kaleme aldığını ifade eder. Eser bu yö
nüyle, ülkemizde bir Türk müellifi tara
fından Avrupa hakkında yazılmış ilk se
yahat kılavuzudur. Daha önce bizde bir 
benzeri ortaya konulmamış olan Yolcu
luk Kitabı, turistik bir kılavuz oluşunun 
yanı sıra Hayrullah Efendi'nin Avrupa'da 
yaptığı yolculukları anlatan etraflı bir se
yahatnamedir. Turistik rehber olma ka
rakteri esere zaman zaman hakim olmak
la beraber Viyana ve Paris'in konu edi!-

Hayrullah Efendi'nin Yolculuk Kitabı adlı eserinden bir 
sayfa 
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diği kısımlarda seyahatname olma vasfı 
öne geçer. Hayrullah Efendi eserini sade
ce kendi yaptığı seyahatlerle sınıriandır
ınayıp okuyucuyu kendisinin görmediği 
yerler hakkında da bilgilendirmeye, bu
ralara nasıl gidileceği hususunda kıla
vuzlukyapmaya çalışmıştır. Paris'e gidişi 
Akdenizyolu ile olmayan Hayrullah Efen
di, Pire-Messina-Napoli ve oradan İtal
ya'nın batı kıyılarını . arada Roma ve Flo
ransa'ya kadar iki uzantıyı da içine alan 
güzergahı, 1862 yılı Eylülünde. küçük 
kardeşi Abdülhak Hami d ile birlikte istan
bul'dan hareket eden büyük oğlu Abdül
halik Nasühi'nin kendisine yazdığı yol 
mektuplarının metinlerini aynen koymak 
suretiyle anlatır; bu güzergahın İtalya'
dan sonra Marsilya'dan Paris' e kadar olan 
kısmını da seyahat rehberlerinden alın
mış bilgilerle tamamlar. Viyana ve Lond
ra'yı sadece birer fasılda ve tek başlık al
tında bahis konusu etmesine mukabil 
anlatmaya dayamadığı Paris bundan böy
le bütün kitabı etrafında toplayan bir 
mihver olur. Oradakilerle bizdekiler ara
sında mukayeseler yürütürken gördüğü 
farkı, "Aralarındaki fark beyne's-sema 
ve'l-arz gibidir"; "Tatbiki (mukayesesi) be
yazla siyahı tatbik gibi farklıdır" yolunda 
ifadelerle belirtmekten kendini alamaz. 
Güzelliğine ve medeni seviyesine hayran 
olduğu bu şehrin şevkle anlattığı büyük 
meydanları. geniş bulvarları , muhteşem 

binaları, iki yakasım birbirine bağlayan 
çok sayıdaki köprüler kuşağı, kalabalık 
garları, şehir içi taşıtları, posta -telgraf 
merkezleri, bulvarlar boyunca sıralanmış 
tiyatroları. adım başı karşılaşılan "cafe"
leri, otelleri ve lokantaları ile şehrin ha
vasına kadar rastladığı her şeyi görüp de
ğerlendirmesini bilen bir kültür adamı 
belediyeci; müzelerine. geçmişten hatı
ralar saklayan tarihi köşelerine. yaşan
mış geçmişine yönelişinde bir tarihçi; bi
rer t abiat müzesi olarak gördüğü bot a
nik ve hayvanat bahçelerini, rasathane
sini, Paris'in büyük hastahanelerini, tıp 
ilminin burada ulaşmış olduğu ileri sevi
yeyi bahis konusu ettiği sayfalarında bir 
müsbet ilimler adamı; ilim akademileriy
le çeşitli ilim müesseselerine, zengin kü
tüphanelerine çevrilmiş devamlı ilgisiyle 
bir maarifçi; Fransa ve Paris'in idari ve 
siyasi sistemine dair tesbitlerinde de dev
let adamı yönü kendisini daima hissetti
rir. Bu arada kanserleri. tiyatro temsille
ri. parlak eğlenceleriyle gece hayatının 
çeşitli tarafların ı da gözden kaçırmaz. 
Tiyatrolar ve buralarda sergilenen tem
siller, Batı'nın medeni hayatından onun 
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eserinde en fazla akis bulan tarafların
dandır. Öte yandan büyük parklarında, 
ormanlık köşelerinde. mehtaplı göl ke
narlarında geçirdiği saatleri kuvvetli bir 
tabiat duygusu eşliğinde anlatı r. Paris'i 
dolu dolu yaşayarak gördüğü güzellikie
rin ve büyük şehrin kendisine sunduğu 
konforun tadını çıkarmasını bilen bir haz 
adamı olma tarafı da Avrupa'da birkaç 
ay boyunca yaşadığı medeniyet rüyası 
içinde devamlı yerini alır. Hayranlıkları 
arasından tahlilci bir bakışa da sahip olan 
Hayrullah Efendi, dağınık müşahedele
rinden başka Fransızlar'ın karakter ve 
ahlakını toplu bir şekilde gözden geçirdi
ği "Umümen Fransızlar'ın Ahvali" başlıklı 
fasılda bu tarafını çok daha iyi görülebilir 
şekilde ortaya koymaktadır. Meydana ge
tirdikleri medeniyet eserlerine hayran
lığını gizlernemesine karşılık Hayrullah 
Efendi'nin Fransız halkının karakteri üze
rindeki tahlillerinde takdirden ziyade ten
kitçi ve olumsuz bir bakış kendini göste
rir. Özellikle onların insani münasebetle
rinde ferdi ve maddi menfaati her şeyin 
üstünde tuttuklarına dair tesbitlerinde 
bu tenkitçi bakış iyice öne çıkar. 'Hayrul
lah Efendi onların dinlerine karşı tutum
larını gevşek bulmaktadır. Kendilerinin 
kilise dışında hürmet ve riayet gösterme
diklerini belirttiği din adamlarının da her 
türlü günahı işiemekten geri durmadık
larını ve davranışlarının riya perdesi al
tında bulunduğunu önemle vurgular. Sa
dece gören değil gördükleri üzerinde dü
şünmesini bilen bir tarafı da olan Hay
rullah Efendi, seyahatlerinden Batı ale
mine dair edindiği çeşitli müşahede ve 
intibalarını eserinin sonunda, "Müellif-i 
Kitabın Avrupa Memaliki ile Kendi Belde
sinin Tatbikine Dair Efkan Beyanındadır" 

adıyla (s. 386-395) müstakil bir bölüm 
açarak topluca gözden geçirip neticeye 
bağlamaya çalışır. Batı ile aramızdaki fark 
meselesinde iyimser bir felsefe benimse
yen ve bunu devrinin insanına aşılamak 

isteyen Hayrullah Efendi, bugün "men
ba-ı temeddün ve terbiye" sayılan Avru
pa'nın eski çağlarda bir vahşet ve ceha
let merkezi denecek kadar geri bir halde 
bulunduğunu, ancak son iki buçuk asır 
içinde şimdiki seviyesine ulaşabilmiş ol
duğunu belirtip Türk okuyucusuna hita
ben, "Senin bugün sefalet ve gerilik için
de görüp haline üzüldüğün yerlerin yani 
Şark dünyasının vaktiyle bayındır, insanla
rının kültür ve medeniyetçe çok ileri oldu
ğunu bilip düşünecek olursan arada son
radan meydana gelmiş olan bu farkın se
beplerini bulabiersin"; "Senin milletin olan 
Türkler ve dindaşın bulunan Araplar, ken-
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di namlarını ibka edecek nice nice asar-ı 
nafiaya muvaffak olmuşlardır. yine olur
lar" der. Sultan 1. Abdülhamid çağından 
başlayıp Vak'a-i Hayriyye'ye ve oradan 
Tanzimat'a kadar ısiahat ve yenileşme yo
lunda girişiimiş teşebbüsleri hatırlattık
tan sonra Tanzimat hareketinin ve bunu 
takip eden diğer ısiahat teşebbüslerinin 
müsbet neticelerinin devlet ve millet ha
yatının her şubesinde meydana çıkmaya 
başladığını, milletçe ilerlemek için gerek
li şartlar hazırlanmış. milletin seçkin ta
bakasından um uma doğru yayılan düşün
celer zihinleri uyandırıp artık birlik ve ba
yındırlık kapıları açılmış ve "terakki-i hür
riyyet ve servet yolları görünmüş olmak
la" yeis ve ümitsizfiğe düşmekyerine ön
de açılmakta olan çağa bakmak gerekti
ğini. her birinin cevabı olumlu çıkan birer 
soru şekline dökmek suretiyle Tanzimat'
tan bu yana olan ısiahat ve gelişmelerin 
muhasebesini yaparak devlet ve milletin 
geçmişteki şanına kavuşacağı mesut ve 
müreffeh bir geleceğin bizi beklediği 
müjdesinin göründüğünü söyler. Hayrul
lah Efendi, her yönüne hayranlık duydu
ğu çeşitli müessese ve nimetlerinin biz
de de olması özlemini çektiği Avrupa me
deniyeti karşısında bir eziklik duygusuna 
kendini kaptırmak yerine. her türlü iler
lemeye kabiliyetli olan vatanımııda artık 
içine girilmiş bulunan uyanış ve yeniden 
toparlanış yolunda bu ilerlemenin hayırlı 
netice ve nimetlerine erişilebileceği ümi
dine samirniyetle bağlanmakta , artık bu
nun gerçekleşmesini bir zaman mesele
si olarak görmektedir. Yolculuk Kitabı, 
edebiyat ve fikir dünyamızdaAhmed Mid
hat Efendi'nin Avrupa'da Bir Ceve
lôn'ından ewel Batı alemini ve Avrupa'yı 
en tafsilatlı anlatan eser olmuştur. Hay
rullah Efendi'nin, Batı alemini çeşitli mü
esseseleri ve çeşitli yönleriyle tanıtma 
işini. kendine gelene kadar sınırlı kaldığı 
sefaretnameler ve resmi görevlilerin ra
porları çerçevesi dışına çıkaran eseri Ba
tılılaşma tarihimiz yönünden müstesna 
bir vesika teşkil etmektedir. İçinde, ilk 
bakışta kendisinin öncüsü ve benzeri sa
yılabilecek olan Mısırlı Şeyh Rifaa et-Tah
tavi'nin Tahlisü'l-ibriz ii telhisi Paris'
ten (Bulak 1250, T. tre. Besim Bey, Bulak 
1255) gelme bazı bilgi ve görüşler yer al
makla beraber görüş alanı sadece Fransa 
ile sınırlı kalan Tahtavi karşısında Viyana 
ve Londra'yı da yakından tanımış olan 
Hayrullah Efendi'nin ufku ondan çok ge
n iştir. Tahtavi'nin Mehmed Ali Paşa çağı 
Mısır' ının bakış açısını temsil eden eseri, · 
Hayrullah Efendi'nin geniş bir bakış zavi-
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yesinden Avrupa'yı tanıtmaya çalışan ki
tabı karşısında dar ve sığ kalır. Yazılışı 

üzerinden uzun yıllar geçtikten sonra or
taya çıkışı ile seyahat edebiyatımıza onu 
zenginleştiren bir halka ilave eden bu mü
him eserin zamanında basılmamış olma
sı devrinin Türk fikir hayatı için bir kayıp 
olmuştur. 1863 yazı içinde Paris'ten yur
da dönen Hayrullah Efendi'nin kitabını 
fazla gecikmeden tamamlamaya çalıştı
ğı anlaşılmaktadır. Hattatına. gerektiğin

de hemen taş baskısı yapılabilecek şekil
de iri ve güzel bir nesih yazı ile istinsah 
ettirdiği nüshasını Fuad Paşa'nın sadra
zam bulunduğu sırada sadaret makamı
na sunarak 6 Cemaziyelewel 1281'de (7 
Ekim 1864) basımına izin veren irade alı
nır. Varlığı önce "Avrupa Seyahatname
si" adıyla Bursalı Mehmed Tahir (Osman
ll Müellifleri, ı ı ı. 51) ve ondan naklen Bağ
datir İsmail Paşa (Hediyyetü'l-'arifin, I, 
358) tarafından haber verilmekle bera
ber uzun yıllar araştırmacıların istifade
sine kapalı kalmış olan eserin ilk tanıtımı 
sath'i bir şekilde Süheyl Ün ver tarafından 
yapılmış ( Tabip Hayrullah Efendi, s. l-2 : 
a.mlf.. Tıp Tarihimiz Yıllığı, I, 52-54), da
ha sonra İsmail Hami Danişmend ve Gün
düz Akın cı da onun yetersiz şekilde tanı
tımını yaparak bazı parçalarından kısa 
nakillerde bulunmuşlardır (Danişmend, 
Türklük, nr. 2, l Mayıs 1939. s. 92-93 , 
109-122: nr. 8, ikinciteşrin 1939, s. 74, 
ı 02-l 03; a.mlf .. Cumhuriyet, ı Temmuz 
1941; 18 Temmuz 194 1; Akıncı. s. 6, 51) . 
Mevcutlar içinde eserin en iyi değerlen
dirmesi Ercümend Kuran'ın kaleminden 
çıkmıştır (Prilozi, XXX. 1980, s. 299-305). 
Aynı müellif başka bir yazısında da eser
den bazı parçalar verir (Çağını Yakala
yan Osmanlı, s. 159-163). Abdülhak Ha
mid'in ölümünden sonra ona ait bazı ev
rak ve müsveddelerle birlikte Ankara Dil 
ve Tarih- Coğrafya Fakültesi 'ne intikal 
eden ve hususi bir köşede o evrakla bir
likte muhafaza olunan, başından ilk üç 
sayfası eksik olarak ciltlenmiş, müsved
desi ise elde bulunmayan bu biricik yaz
ma bugün kayıp gösterildiği gibi Milli 
Kütüphane'deki mikrofilminin de kaybol
duğu bildirilmektedir. 

Faaliyet ve eserlerine bu toplu bakış
tan sonra bir değerlendirmeye gidilirse. 
hakkındaki kanaatler sathl ve yetersiz 
bilgiler seviyesinde kaldığından. Türkiye'
nin yenileşme tarihindeki yeri gereğince 
görülememiş olan Hayrullah Efendi'nin 
bu tarafı bütünü göstermekten uzak, 
ufak tefek, kısmi bazı temaslar çerçeve
si içinde kalmıştır (mesela Akyo l. s. 553-

554; Yinanç, a.e., s. 576-577, 586; Berkes, 
s. 206, 507). Tek başına büyük eseri olan 
tarihiyle alınsa dahi hep bir müracaat ki
tabı gibi bakılagelmekle , içindeki farkına 
varılmamış orijinal görüşleri ve burada 
kendisine Namık Kemal'den önce vatan, 
millet. mill'i duygu ve haysiyet kavramla
rını yerleştirmeye çalışan bir düşünce 
adamı hüviyetini veren yönü. bir de ula
şılamamış son eseri Yolculuk Kitabı'n
daki derin dikkatleri ve Batı medeniye
ti karşısında Türklük adına özlemleriyle 
Hayrullah Efendi üzerinde bugün için en 
iyi tanımlama, bir önceki cümlesinde ken
disine devrinin hakikaten uyanmış insan
larından biri olarak bakmamız uyarısını 
da beraberinde getiren şu yargıda ifade
sini bulmaktadır : "Tarihinde ciltten cil de 
değişen ve inkişaf eden görüşlerden sar
tınazar seyahatnamesinde yeni bir nes
lin adamı olduğunu gösterir. Bu. hekim
liği sevmeyen tıbbiye mezununun devri
nin ne kadar ilerisinde olduğunu anla
mak için seyahatnamesinde öğretim ve 
sistemleri. mektep kitapları üzerinde 
yazdıklarını okumak kafidir" (Tanpınar. s. 
508). 
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Osmanlı şeyhülislamı. _] 

Muhtemelen 1834 yılında İstanbul'da 
doğdu . Asıl adı Hasan Hayrullah olup Ka
sımpaşalı Osman Efendi'nin torunu ve 
Tersane yoklamacılarından Hamdullah 
Efendi'nin oğludur. Hacı Hafız Ahmed ve 
Eğinli Mehmed Kasım efendilerden ders 
aldı. Sesinin güzelliği yanında tecvid ve kı
r aat ilmindeki kudretinden dolayı dikkat 
çekerek saraya intisap etti. Sultan Ab
dülmecid devrinde dokuz yıl kadar ikinci 
imam olarak sarayda görev yaptı. 1861'
de Abdülaziz'in cüiOsundan sonra Hacı 
Mehmed Şükrü Efendi'nin aziedilmesi 
üzerine birinci imam-ı sultani oldu. Ab
dülaziz'in Bursa seyahatinde yanında bu
lundu. Gemlik ve Molava kazaları arpalık 
olarak kendisine verildi. Bir müddet son
ra istanbul payesin i, 6 Ekim 1861'de Ana
dolu kazaskerliği payesiyle Bayramiç ka
zası bedelini . 27 Mayıs 186S'te Şarköy ka
zasını ve Şubat 1866'da Mihaliç kazasını 
arpalık olarak aldı. 

Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahatine 
imam-ı ewel-i şehriyari sıfatıyla katılan , 

lll . Napolyon'un kendisine süslü bir en
fiye kutusu hediye ettiği (Aksüt, s. 234) 

Hayrullah Efendi daha sonra Anadolu ka
zaskeri oldu. Üsküdar kazası arpalık ola
rak kendisine verildi ve imam-ı sultanilik
ten ayrıldı . Anadolu kazaskerliğinde iki 
yıl kaldıktan sonra 22 Mart 1869'da Ru
meli kazaskerliği payesini elde etti. Hazi
ran 1871 'de Tersane müftülüğüne, Ka
sım 1872'de yeniden imam-ı şehriyarlli
ğe getirildi. 

Hayrullah Efendi , 11 Haziran 1874'te 
Turşucuzade Ahmed Muhtar Efendi'den 
boşalan meşihat makamına tayin edildi. 
Ancak ilk meşi hati sadece bir ay sekiz 
gün sürdü ve 19 Temmuz 1874'te azie
dilerek kendisine 2500 lira ihsan verildi. 
Azline, o sırada sadrazam ve serasker 
olan Hüseyin Avni Paşa ile aralarındaki an
laşmazlık sebep olmuştur. Meclis-i Vüke
la'da banka imtiyazlarının uzatılınası gö
rüşülürken bunun aleyhinde bulunması 
sadrazamla arasının açılmasına yol aç
mıştı. Hüseyin Avni Paşa, B asiret gazete
sinde çıkan padişahla ilgili bir yazıyı şey

hülislamın aleyhine kullanarak onun azii
ni sağlamıştır. 

İkinci şeyhülislamlığı . Akşehirli Hasan 
Fehmi Efendi 'nin azli sonucu 12 Mayıs 
1876'da gerçekleşti. Bu tayinde, onun 

HAYRULLAH EFENDi, imam-ı Sultani 

sebepsiz yere aziedilmesine üzülen Sul
tan Abdülaziz'in yeniden meşihate geti
rerek gönlünü almak istemesinin rolü ol
duğu belirtilir. 7 Haziran 1876'da M uras
sa' Osman! ve Mecldl nişanlarıyla taltif 
edilen Hayrullah Efendi'nin bir yıl iki ay
dan biraz fazla süren ikinci meşihati si
yasi faaliyetler, gizli toplantılar ve pote
mikler içerisinde geçti. Kendisini tutma
yan Hüseyin Avni Paşa'nın muhalefetine 
rağmen Rüşdü Paşa'nın ısrarıyla Abdü
laziz'i hal' için uğraşan korniteye dahil 
edildL Hüseyin Avni, Midhat, Rüşdü pa
şalar ve Hayrullah Efendi 'den oluşan bu 
komite zaman zaman onun Kuruçeşme'

deki yalısında toplanarak gizli kararlar 
alıyordu. Hayrullah Efendi öte yandan pa
dişaha, ulema ve ricalin saltanat maka
mının icraatından memnun olduğunu 
söyleyerek onu oyalıyordu . Bu arada pa
dişahın tahttan indirilmesi için fetva ha
zırlığına girişildL Hayrullah Efendi adına 
Fetva Emini Kara Halil Efendi tarafından 
kaleme alındığı belirtilen bu fetvada, "pa
dişahın zihnen malul olup devlet idare
sinden habersiz olduğu , hazineyi devlet 
ve milletin altından kalkamayacağı ağır 
masrafa soktuğu, din ve dünya ahvalini 
birbirine karıştırdığı, devlet ve milletin 
bekasını tehlikeye soktuğu" gibi oldukça 
ağır ve muğlak gerekçelere yer verilmiş
ti. Nitekim tahttan indirilip Topkapı Sa
rayı'nda ikamete mecbur edilen Abdüla
ziz'in buradan Fer'iye Sarayı'na nakli hu
susunda bizzat kaleme aldığı ve gazete
lerde yayımlanan yazısındaki düzgünlük 
ve mantıkilik hal' gerekçelerini mesnet
siz bırakmış ve herkes şeyhülislamı fet
vası dolayısıyla suçlamıştı. Yeni padişaha 
biat için Şerif Abdülmuttalib Efendi da
vet edildiğinde şeyhülislama, "Bir padi
şah tanassur etmedikçe hal' caiz olur 

lmam-ı Sultani Hayrullah Efendi'nin arazi statüsüyle ilgili 
bir fetvası (llmiyye Salnamesi, s. 607) 
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