
be derecesinde erkek hısımı bulunma
dığında Ebü Hanife'ye göre dayının da 
içinde bulunduğu zevi'l -erham grubuna 
intikal eder. Hanbeliler de bu görüşte 
olmakla birlikte fakihlerin çoğunluğuna 
göre dayının hidane hakkı yoktur. Nafa
ka mükellefıyetine gelince. Hanefi fakih
leri, zevi'l-erhamdan olup evlenilmesi 
caiz olmayan hısımların. bu çerçevede 
dayı ve yeğenin karşılıklı olarak nafaka 
hak ve mükellefiyetine sahip olduklarını 
kabul ederler. Maliki ve Şafii fa ki h lerine 
göre ise zevi'l - erham nafaka mükelle
fiyeti çerçevesine girmemektedir. Hz. 
ömer, İbn Ebü Leyla, Takıyyüddin İbn 
Teymiyye ve İbn Kayyim ei-Cevziyye ile 
bir rivayette Ahmed b. Hanbel' e göre de 
birbirleriyle evlenmeleri caiz olsun ol
masın, sıra kendilerine geld iğinde, biri 
diğerine mirasçı olabilecek bütün hısım

lar arasında karşılıklı nafaka yükümlü
lüğü vardır (bk. NAFAKA). 

Miras hukukunda dayı zevi'l-erham 
sınıfındaki mirasçılar arasında yer alır. 

Bazı sahabTierle imam Malik ve Şafifye 
göre zevi'l-erhamın mirasçılık hakkı yok
tur. Sahabenin çoğunluğuna, Hanefi ve 
Hanbeli hukuk ekollerine göre ise asha
bü'l- feraiz ve asa be sınıfındaki miras
çılar bulunmadığında mirasçılık hakkı, 

aralarında dayının da yer aldığı zevi'l
erham grubuna intikal eder. Bir hadis
te, " Dayı varisi olmayanın varisidir, onun 
diyetini öder ve malına mirasçı olur" de
nilmektedir (İbn Mike. "Fera'iz", 9, "Di
yat", 7 ; Ebü Davüd, "Fera'iz", sı Maliki 
mezhebinde hicri Il. (VII I. ). Şafiiler'de ise 
IV. (X.) asırdan itibaren beytülmalin dü
zensizliği gerekçe gösterilerek zevi'I-er
hamın mirasçı olması görüşü benimsen
miştir. İbn Hazm ise orta bir yol tuta
rak bu durumda zevi'l-erhama. sade
ce fakir olmaları halinde ve ihtiyaçları 

oranında bir hisse verileceği, kalan teri
kenin ise bütün müslümanların istifa
desine sunulacağı görüşündedir. Miras
çılık hakkı zevi'I-erhama intikal ettiğin
de dayının hangi usul ve sıra dahilinde 
mirasçı olacağı da hukukçular arasında 
tartışmalıdır. HanefTier' e göre dayı ze
vi'I-erhamın dördüncü sınıfında yer alır 
ve ilk üç sınıftan mirasçı bulunduğu sü
rece mirasçı olamaz. Çoğunluğa göre ise 
dayı anne yerine konur ve onun gibi va
ris olur. Dayının. suçlunun diyet borcu
nu üstlenecek akıle*sinde yer almadı
ğında görüş birliği vardır. Bu anlayışın, 
islam miras hukuku sisteminde dayının 
mirasçı olma ihtimalinin çok zayıf olma
sıyla da bağlantısı vardır. 

Yargılama hukuku bakımından dayı 

ile yeğenin birbirleri hakkında şahitlik 

yapabilecekleri hususunda islam hukuk
çuları görüş birliği içindedirler. 
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XVI. yüzyılda 
Osmanlı Devleti idaresi altına giren 

Tunus, Trablusgarp ve Cezayir 
eyaJetlerinde yönetimi ele geçiren 

kimselere verilen unvan. 
_j 

Daha çok denizeilikle uğraşan Kuzey 
Afrika eyaletleri halkından Akdeniz'de 
korsanlık yaparak meşhur olmuş deniz
cilere de dayı unvanı verilirdi. Bunlar Ak
deniz siyaseti ve ticaretinde önemli rol 
oynamışlardır. Garp ocakları adı verilen 
bu eyaletlerin yönetimi diğer eyaJetler
den farklı idi. Buralara da merkezden 
beylerbeyHer tayin edildiği halde idari 
işler daha çok divan adı verilen eyaJet 
meclislerine bırakılmıştı . Meclisierin ken
di üyeleri arasından seçtikleri başkana 
ise dayı adı verilirdi. Bu eyaletlerin gü
venliğini sağlamak üzere görevlendirilen 
yeniçeri ağası ve bütün subaylarla de
nizcilerin reisieri divan üyesi idiler. XVII. 
yüzyıl başlarından itibaren sayıları gide
rek artan yeniçeriler çeşitli bahanelerle 
isyan çıkarmaya, cinayet işlemeye ve 
halka zulmetmeye başladılar. Bu arada 
Anadolu'nun ve Ege adaları halkının ka
badayıları da bu ocaklara katılıyorlardı. 
Bazan da bu ocaklardan özel olarak gön
derilen adamlar Batı Anadolu sahille
rinde dolaşarak "solumadan can ver
mek, terlemeden para kazanmak" iste
yenleri bayrakları altına girmeye çağırır
lardı. Böylece zamanla yeniçeriler ara
sında da dayı adı verilen nüfuz sahipleri 
türedi. 

Eyalet divanında üye olan yeniçeri su
baylarıyla askerler arasındaki mücade
le, sonunda Tunus'ta ihtilal çıkmasına 
sebep oldu. Yeniçeri askerleri 20 Ekim 
1591 günü toplantı halinde bulunan di
vanı basarak seksen kadar bölükbaşıyı 
öldürdüler. Baskından sonra çeşitli grup-
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lara ayrılan yeniçeriler grubun başkanı 
seçtikleri kimseye de dayı dediler. Dayı
ların en nüfuzlusu ve taraftarı çok olanı 
memleketin yönetimine hakim oldu. Böy
lece Tunus'ta merkezden gönderilen va
lilerin gölgede kaldığı "dayılar devri" baş
lamış oldu. Osmanlı Devleti de çeşitli iç 
ve dış meselelerle uğraştığından bu ol
dubittiyi kabullenmek zorunda kaldı. 

Hatta çok defa merkezden vali g.önde
rilmeyerek dayı seçilen kimseye beyler
beyilik payesi verilmeye başlandı. Ancak 
bu da fazla uzun sürmedi; "emirü'l-ev
tan" (vatan beyi) denilen sancak beyleri 
Tunus beylerbeyiliğini de kendilerine tev
cih ettirerek "paşa- bey" unvanını alma
ya başladılar. Uzun süren beylerbeyi, 
dayı ve vatan beyleri mücadelesinden 
sonra Tunus vatan beylerinin hakimiye
tine girdi. XVII. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren de dayılık ikinci dereceye düştü . 

Nihayet vatan beyi Hüseyin Bey 1705'
te bu unvanı tamamen kaldırıp kendisi
ne merkezden beylerbeyilik tevcih ettir
di. Böylece Tunus'ta dayılık devri kapa
narak Hüseyin Bey soyundan gelen "bey
ler devri" başlamış oldu (bk. BEY). Tunus'
ta dayı zamanla, güvenlik işlerinden so
rumlu yüksek dereceli bir memurun un
vanı durumuna geldi. 1860'ta Dayı Köşk 
Mehmed'in ölümünden sonra zaptiye 
reisi tayin edilerek bu uygulamaya da 
son verildi. 

1603'ten itibaren Trablusgarp eyale
tinde de yeniçerilerin baskıları sonunda 
dayılar hakimiyeti başladı. Fakat 1711'
de Karamanlı sülalesinden gelen beyler 
yönetimi ele geçirdiler. 1835'te Il. Mah
mud bu ailenin hakimiyetine son vere
rek eyaleti doğrudan doğruya merkeze 
bağladı ve Trablusgarp 1912'de İtalyan
lar'ın eline geçineeye kadar Osmanlı ha
kimiyetinde kaldı. 

Devlet merkezine uzak olduğu için en 
itaatsiz eyalet olarak tanınan Cezayir'
de dayılık bir ihtilal sonucu ortaya çıktı. 
Başlangıçta merkezden gönderilen bey
lerbeyHer tarafından yönetilen bu eya
lette de Yeniçeri Ocağı ve ona asker ve
ren kuloğlu denilen askeri sınıflarla de
nizciler sınıfı hakim tabakayı oluşturu
yordu. Eyalet biri beylerbeyine. diğeri 

yeniçeri ağasına ait olan ağa divanları 
tarafından yönetiliyordu. Bu divanlara 
tanınan geniş yetkiler dolayısıyla 1618'
den itibaren Yeniçeri Ocağı' nın hakimi
yeti arttı. buna karşılık valilerin nüfuzu 
azaldı. Ağaların keyfi idaresinden ve bas
kılarından sıkılan denizciler sınıfı. 1671'
de reisierden birini dayı adıyla ve kaydı-
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hayat şartıyla ağaların yerine geçirdiler. 
Denizciler yeniçerilerden daha üstün ol
dukları için ilk dört dayı reisler arasın
dan ve onlar tarafından seçildi. Yeniçeri 
divanı ise şeklen korunuyor ve toplantı
larını yapıyordu . Fakat korsanların çeşit
li devletlere saldırması ve bu devletlerin 
de Cezayir'i ablukaya almaları denizcile
rin kuwetini azalttı. Buna karşılık yeni
çeriler yavaş yavaş eski güçlerini kazan
maya başladılar. Bunun sonucu olarak 
1689'dan itibaren dayılar yeniçeri subay
ları tarafından seçilmeye başlandı. Alı
nan karara göre dayı umumi meclis ta
rafından seçilecekti. Fakat uygulama ge
nellikle böyle olmuyordu. Dayı ölmeden 
veya istifa etmeden önce kimin dayı ola
cağı kararlaştırılmadığı zamanlarda kan
lı olaylar çıkıyordu. Bu mücadelede ki
min galip geldiği aniaşılıp yeşil bayrak 
çekilineeye kadar karışıklıklar sürüyor
du. Dayının taraftarlarının el öpmesiyle 
seçim tamamlanır, her tarafa muhafız
lar gönderilerek asayiş sağlanırdı. 

Dayılık Tunus'ta ve Trablusgarp'ta ka
pandığı halde Cezayir'de Fransız işgali
ne kadar (1 830) devam etti. 1671 -1830 
yılları arasında Cezayir'de iş başına ge
len otuz dayının on altısı öldürülmüştür. 

Dayılık için hiçbir ehliyet ve menşe şartı 
aranmazdı. En aciz ve cahil yeniçeriler 
bile bu makama göz dikebilirdi. Fakat 
uygulamada askerlikten gelen dayılarıo 
seçilmeden önce ağalık veya "hüccetü'l
hayl" görevlerinde bulunmaları gerekir
di. Dayılar paşa divanına benzer bir mec
lisle istişare etmek zorundaydılar. İkti
darları bu divanın kontrolü ile görünüş
te sınırlanmış olmakla beraber gerçek
te dayının mutlak hakimiyeti vardı. Di
van üyelerini ve nazıriarı dayı tayin eder, 
adaleti o yerine getirir ve yabancı dev
letlerle müzakerelere girerdi. Dayılar al
dıkları yeniçeri maaşından başka bey
lerden ve memurlardan tevcih hakkı ile 
korsanların ele geçirdikleri ganimetier
den pay alırlar, göreve başlayan konso
loslardan ve barış antlaşmalarının imza
lanması ve yenilenmesi halinde yabancı 
devlet başkanlarından da hediyeler ka
bul ederlerdi. Ayrıca yahudi tüccarlarla 
ortaklık kurarak para da kazanırlardı. 
Devlet hazinesinden ayrı olarak özel ha
zineleri vardı. Fakat özel hayatları gayet 
sıkı bir disiplin altında idi. Dayı seçilen 
kimse ailesinden ayrılmak ve Cenine Sa
rayı ·nda solakların ve çavuşların gözü 
önünde yaşamak zorundaydı. Saraya ka
dının girmesi yasaktı. Dayı perşembe gü
nü öğleden sonra evine gider, o gece aile
siyle kalır ve cuma günü muhafızlar ta-
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rafından evinden alınarak cuma nama
zına, oradan da saraya götürülürdü. Da
yı öldürüldüğü zaman malı müsadere 
edilir, aile fertleri canlarını kurtarabilir
lerse kendilerini bahtiyar sayarlardı. 

Cezayir eyaJetinin gelirleri yeniçeriie
rin tahsisatını karşılamıyordu. Bu yüz
den dayılar yahudilerden borç almaya 
başladılar. Yahudiler dayılarıo önce ban
kerleri, sonra siyasi aracıları ve müşavir
leri durumuna geldi. Batılı devletler kon
solasiarına talimatlar vererek bu nüfuz
lu yahudilerle anlaşmalarını istediler. Ya
hudiler kısa zamanda Avrupa ile Cezayir 
arasında aracılık edecek, menfaatleri 
doğrultusunda anlaşma yaptıracak ve 
savaş çıkaracak hale geldiler. Yahudi nü
fuzu XVIII. yüzyılda daha da arttı. Ceza
yir Ocağı'nın çöküşü de buna paralel ola
rak hızlandı. Nihayet son dayı Cezayirli 
Hüseyin Paşa'nın · bir alacak yüzünden 
Fransız konsolasunu tokatlaması Fran
sa'nın Cezayir'i işgal etmesine sebep ol
du (1830) 
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DE AMICIS, Edmondo 
(1846-1908) 

istanbul hakkında kitap yazan 
ünlü İtalyan edibi. 

_j 

Oneglia'da doğdu. Modena Askeri Aka
demisi'nde okuyarak topçu subayı çıktı 
ve 1866 Avusturya - İtalya Savaşı'na ka
tıldı. önceleri ordunun yayın organı L'Ita
lia militare'de askerlik hayatı üzerine 
çeşitli yazılar yazdı; yirmi bir yaşında iken 
de yayın müdürü oldu. 1868'de askerlik
le ilgili hikayelerinden meydana gelen ilk 
kitabı La vi ta militare 'yi, arkasından da 
Ricordi di Roma (1870) ve Ricordi del 
1870-1871 adlı hatıraları ile kısa hika-

yelerini topladığı Novelle'yi yayımiadı 
(1872) 1871 yılında görevli olarak İspan
ya 'ya gönderildi. Burada gördüklerini, 
Kurtuba halifelerinin ülkesindeki kültür 
kalıntılarını ineelediğini belirttiği yazıla

rında anlattı ve daha sonra bu yazıları 
kitap haline getirdi (La Spagna, 1872). 
Aynı yıl askerlikten ayrılarak 1870'1erin 
sonuna kadar Hollanda, İngiltere, Fas. is
tanbul, Paris gibi yerlere seyahat etti ve 
izienimlerini Olanda (1874). Ricordi di 
Londra (1874), Marocco (1876), Constan
tinopoli (1878-1879) ve Ricordi di Pari
gi (1879) adlı kitaplarında yayımladı. 

1880'den sonra seyahat etmekten vaz
geçen De Amicis kendini tamamıyla ya
zılarına verdi ve şiirleriyle asıl şöhretini 
kazandığı çocuk ve okul hayatını konu 
edinen eserlerini kaleme almaya başla
dı (Poesie, 1880; Gli amici, 1883 ; ll cuore, 

1886; Sull'oceano, 1889; ll Romanzo di un 

maestro, 1890 ; Fra i scuola e casa, 1892; 
La Carrozza di tutti, 1899; Memorie, 1899; 
Ricordi di infarızia e scuala, 1901 ; Lotte 

civili, 1901; Le Cri du peuple, 1907). De 
Amicis Bordighera'da öldü. 

Eserlerinin en ünlüsü otuza yakın dile 
çevrilen Il cuore'dir. Bir öğrencinin gün
lük notları şeklinde kaleme alınmış duy
gusal bir çocuk romanı olan bu eser bir
kaç defa da Türkçe'ye çevrilmiş ve Mek
tep Alemi (İstanbul 1328), Çocuk Kalbi 
(İstanbul 1926, 1984). Annesini Kurta
ran Kahraman Çocuk (1 957), Vicdan, 
Bir Talebenin Hatıra Defteri ( 1960) ad
ları altında yayımlanmıştır. 

De Amicis'in Türkler'i özellikle ilgilendi
ren kitabı, yirmi sekiz yaşında iken 1874 
yılında ziyaret ettiği istanbul'u anlatan 
Constantinopoli'dir. Kitap ilk defa Mi
lan'da 1878-1879 yıllarında iki bölüm 
halinde yayımlanmış, hemen arkasından 
Fransızca'ya, daha sonra da İngilizce, Al
manca ve Yunanca'ya çevrilmiştir. Türk
çe'ye ise ilk defa Reşad Ekrem Koçu ta
rafından, ancak on makalelik küçük bir 
kısmı Fransızca'sından özetlenerek çevril
miş ve 1936 Ocak- Şubat aylarında Cum
huriyet gazetesinde tefrika edilen bu 
kısa çeviri kitap halinde de yayımlanmış
tır (1874'de istanbul, istanbul 1938). Ese
rin tam metin olarak Türkçe'ye kazan
dırılması, Kültür Bakanlığı Yayınları ara
sında ancak 1981 yılında ve yine Fran
sızca'sından yapılan bir çeviriyle gerçek
leştirilmiştir (İstanbul: 1874 [tre. Beynun 
Akyavaşl). Akıcı bir uslüba sahip bulun
masına rağmen çevirinin İtalyanca as
lından yapılmamış olması ve kitaba ori
jinal gravürlerin tamamının alınınayıp 

alınanların da yeterince özenli basılma-


