
besi bulunmaktadır; minberle doğu du
varı arasında köşeye yakın ikinci bir mih
rap daha mevcuttur. Kesme taş malze
meyle örülen paye ve duvarların üzerin
deki izlerden harimin bir zamanlar mer
merle kaplı olduğu anlaşılmaktadır. Av
ludan ve kıble yönünden iki kapı ile içeri 
girilir; avluya bakan kuzey cephedeki ka
pı dışında kalan kemerler kısmen kapa
tılarak pencere haline getirilmiştir. 

Caminin en gösterişli bölümü avlusu ile 
etrafındaki revaklı mekanlardır. Kuzey ve 
doğu cephelerindekiler derin eyvan şek
linde, batıdaki daha küçük olan üç kapı
dan girilen avlunun beyaz mermer zemi
ni geometrikkompozisyonlu renkli taşlar
la bezenmiştir. Üç yönden avluya açılan 
revaklarda plan ve mimari açıdan bazı 
farklılıklar görülür. Doğu kanadı Zengi ve 
Memlüklü dönemlerinde düzenlenmiştir. 
Bugün kullanılmayan eyvan şeklindeki gi
riş kapısının doğusunda kalan revak bö
lümü mihrabıyla birlikte yedi kemerli, di
key iki sahınlı küçük bir ibadet mekanı gö
rünümündedir; kuzeydoğusundaki ikinci 
bölüm ise revak kemerleri örülerek maksu
re haline getirilmiştir. 1908 yılındaki ona
rım sırasında doğu cephesindeki NCıred

din Zengi'ye ait kitabe sıva ile kapatılmış
tır. On beş kemerli kuzey revakl da iki sa
hınlı olup kuzeybatısındaki kapı eyvanına 
kadar uzanır. Kuzeydeki minare sebebiy
le diğerlerinden daha kısa tutulan batı 
revakl ise tek sıralıdır. Bu bölüm ün karşı
sındaki Haleviyye (Halaviyye) Medresesi'
ne geçilen küçük kapı üzerinde Osman-

H alep Ulucamii'nin minaresi 

lı dönemine ait bir kitabe göze çarpar. 
Avlu etrafındaki bütün mekanlar çapraz 
tonozlarla örtülmüştür. Kare kesitti pa
yelere basan kemerierin mimari form ve 
kurguları farklı özelliklere sahiptir. Ke
merlerin bazıları içten ve dıştan değişik 
geometrik desenlerle süslenmiştir. Avlu 
etrafında dört yönde cephe oluşturan 
kemerierin üstleri, konsaliara oturan ve 
dendan dizileriyle sonuçlanan meyilli sun
durma-saçakla donatılmıştır. Kuzeydo
ğu köşesindeki maksCıre kısmında kapı

pencere üstlerine ayrıca bir siperlik daha 
eklenmiştir. Konsollarda olduğu gibi ke
mer ayaklarına yerleştirilen çörtenlerde 
de farklı sıra ve yükseklikler dikkati çe
ker. Avluda altışar sütunlu ve üstleri ku b
be örtülü iki şadırvan bulunmaktadır. 

Caminin kuzeybatı köşesinden yükse
len kare planlı beş katlı minare, üzerin
deki s üstemeleri ve kitabeleriyle Suriye'
deki Selçuklu sanatının günümüze ula
şan nadir örneklerinden biridir. Yapının 
beden duvarlarından başlayan ve yük
sekliği SO metreye ulaşan minare kesme 
taş malzemeyle örülmüş, her katı kaval 
silme çerçeveler le diğerinden ayrılmıştır. 
Kemerleri dilimli mihrabiye motifleri, ka
bartma rozet ve kfifi kitabe kuşakları 
çok uzaktan dikkati çekmektedir. 

H alep Ulucamii, değişik dönemlere ait 
detayda farklı malzeme ve mimarisine 
rağmen genel görünüş ve kullanımı açı
sından XIII. yüzyıl İslam mimarisi çerçe
vesinde bir bütünlük arzetmektedir. 
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HALETEFENDi 
(1 760-1822) 

Osmanlı devlet adamı. 
_j 

İstanbul'da doğdu. Kadı Kırımi Hüse
yin Efendi'nin oğludur. Asıl adı Mehmed 
Said olmakla birlikte küçük yaşlarda al
dığı Halet takma adıyla şöhret buldu . 
Düzenli bir medrese tahsili görmeyen 
Halet Efendi babası gibi kendi kendini 
yetiştirdi. Önce Şeyhülislam Mehmed 
Şerif Efendi'nin aracılığı ile kadılık mesle
ğini seçti, fakat daha sonra ri kab-ı hü
mayun reisi Mehmed Raşid Efendi'nin 
yanında mühürdar yamağı oldu. Raşid 
Efendi'nin teveccüh ve itibarını kazandı. 
Kısa sürelerle Ohrili Ahmed Paşa'nın ve 
Yenişehr-i Fenar naibinin yanında bulun
du. Daha sonra İstanbul'a giderek Gala
ta Mevlevihanesi şeyhi Galib Dede'ye in
tisap etti ve kısa sürede Şeyh Galib'in 
gözüne girmeyi başardı. Bir süre daha 
bazı devlet adamlarının katipliklerinde 
bulunan Halet Efendi, Divan-ı Hümayun 
tercümanlığını ellerinde tutan Fenerli 
Rumlar'la tanıştı. Onların katipliğini ya
parken voyvodalık ve tercümanlık tev
cihleri sırasında büyük servet sahibi ol
du. Bu münasebetle birçok düşman ka
zandı. Ardından beylikçi kesedarlığına 
girerek hacegan zümresine alındı. 1803 
yılında başmuhasebecilik payesi ve orta
elçi unvanıyla Paris'e gönderilen Halet 
Efendi üç yıl kadar Fransa'da kald ı. Na
polyon Sonapart zamanına rastlayan el
çit i ği sönük geçti. 1806'da İstanbul'a 
döndükten sonra beylikçi vekili, ardın
dan rikab-ı hümayun reisülküttabı oldu 
( 1807). Fakat İngilizler'le gizlice mu ha
bere ettiğine dair Fransa elçisi Sebastia
ni'nin ihbarı üzerine görevinden alınd ı ve 
1808'de Kütahya'ya sürüldü. Bir yıl ka
dar burada kalan Halet Efendi, devlete 
isyana katkışan Bağdat Valisi Süleyman 
Paşa'yı idam edip yerine kethüdası Ab
dullah Ağa'yı getirme vazifesiyle ll. Mah
mud tarafından Bağdat'a gönderildi. 
Burada Musul ve Baban mutasarrıfları
nın yardımlarıyla Bağdat kölementerin
den Süleyman Paşa'nın hükümranlığına 
son vermesi padişah üzerinde nüfuz ka
zanmasına sebep oldu. İstanbul'a dön
dükten sonra rikab- ı hümayun kethüda
lığı ile gizli haberleşme işlerinin başına, 
ardından da nişancılık görevine getirildi 
(1811). 

Uzun süre bu görevde kalan Halet 
Efendi, ll. Mahmud üzerindeki nüfuzunu 
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gittikçe arttırdı ve padişahın başdanış
manı oldu. Halk arasında "devlet kah
yası" diye anıldı ; tayin ve azillerde büyük 
rol oynadı . Bu arada Fenerli Rumlar'la 
bir olarak adı bir kısım yolsuzluklara ve 
devlet aleyhindeki bazı faaliyetlere karış
tı. Fenerli Rumlar'ın tesirinde kalıp ken
disine rüşvet vermeyi reddeden ve Rum 
asilerinin hakkından gelebilecek tek 
adam olan Tepedelenli Ali Paşa'nın kat
linde önemli rol oynadı. Yenilik taraftarı 
veziriazamlardan Benderli Ali Paşa ile 
Hacı Salih Paşa'yı aziettirdi ve bir süre 
sonra Ali Paşa'yı öldürttü (ı 82 ı). Aynı 
şekilde şeyhülislamiardan Mekkizade 
Mustafa Asım Efendi ve halefi Çerkez 
Halil Efendi ile de geçinerneyen Halet 
Efendi bunların da azillerinde etkili ol
muştur. Özellikle Rum ayaklanmasında 
ters düştüğü Halil Efendi'yi önce Bursa'
ya, ardından da Afyon'a sürdürmüş. ka
rısı Hacce Hanım'ı büyücülükle suçlaya
rak Bursa dışında feci bir şekilde öldürt
müş(Şanlzade, ıv. 137-139), bu olayı du
yan Halil Efendi de üzüntüsünden felç 
olarak ölmüştür. 

Uzun süreden beri hareketlerinden 
şüphe edilen Halet Efendi hasmı Meh-
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H alet 
Efendi'nin 

Fransa'dan 
gönderdiği 

bir mektup 
(Karai, s. 95) 

med Said Galib Paşa 'nın tesiriyle önce 
Bursa'ya, ardından Konya'ya sürüldü; kı
sa bir müddet sonra da padişahın em
riyle koru-yı hümayun ağası Arif Ağa ta
rafından öldürüldü (Safer 12381 Kasım 
ı 822) . Cesedi Konya'da defnedildi. İs
tanbul'a getirilen kesik başı önce Galata 
Mevlevihanesi'ne, ardından bazı dediko
dular sebebiyle Yahya Efendi Dergahı 
haziresine gömüldüyse de yı ll ar sonra 
tekrar eski yerine nakledildL Bütün mal
Iarına devletçe el konuldu. 

Çağdaşlarınca merhametsiz. kindar 
biri olarak nitelendirilen ve pek sevilme
yen Halet Efendi, hayatı boyunca muha
liflerine karşı ve menfaatlerinin devamı 
için Yeniçeri Ocağı'na dayanmış, zaman 
zaman ocak ileri gelenlerine hediyeler ve 
bahşişler dağıtarak desteklerini sağ
lamış, ocağın ilga edilmemesi için elin
den gelen gayreti göstermiştir. Il. Mah
mud'un orduya yeni bir düzen verme gi
rişimlerine hep muhalif kalmış ve onu 
yeniçerilerin isyanı tehdidiyle korkut
muştur. Ayrıca Avrupa'dan ve Avrupalı 
olan her şeyden nefret eden ve bu nefre
ti Paris elçifiği sırasında daha da artan 
Halet Efendi Batı taraftarları karşısın-

da yer almış ve muhafazakar kesimin 
başını çekmiş, bu yolda da padişahı tesi
ri altına almıştır. Elçiliği sırasında Paris'
ten gönderdiği mektuplarda herkesin 
övgüyle söz ettiği gerçek Avrupa'yı bu
lamadığını . bu kafır diyarından bir an ön
ce kurtulmak istediğini belirttikten son
ra Fransa'yı görüp de beğenenleri Frenk 
taraftarı ve casusu, görmeden beğenen
leri de ya Frenkler'in yazdıklarına inanan 
bir ahmak veya onların dininden biri ola
rak nitelem iştir. Onun bu tutumu. yurda 
döndükten sonra askeri yeniliklere kar
şı çıkma ve yeniçerileri destekleme şek
linde tezahür etmiştir. Batı'dan nefret 
etmesine rağmen Osmanlı Devleti ile 
Avrupa'yı teknik ve sanayi bakımından 
kıyaslarken onların ehl-i İslam'la farkla
rını "kayıkçıl arla katiplerin" farkiarına 
benzeten Halet Efendi Frenkler'in hile
lerini ve politikalarını gayet kaba bulur. 
galebelerini de ancak bizdeki gayret
sizliğe bağladıktan sonra askeri cesaret 
ve vükela bakımından Osmanlı'yı üstün 
görür. üç dört yıl içinde enfiye, kağıt . 
billur, çuha ve fağfur için beş imalathane 
ile !isan ve coğrafya ilimleri için bir mek
tep yaptınlsa beş yıl sonra onlarla boy öl
çüşebilecek konuma gelineceğini öne sü
rer. 

Halet Efendi Mevlevi tarikatine men
sup olup evini devrinin seçkin şahsiyetle
rinin toplandığı bir mekan haline getir
miştir. Burada ilmi ve edebi sohbetler 
yapılırdı. Aynı zamanda iyi bir hatip ve 
şair olan Halet Efendi devrinin edip ve 
şairleriyle tartışmalar da yapardı. Keçe
cizade izzet Molla Halet Efendi'nin en 
yakın dostlarından biridir. Vak'anüvis Sa
haflar Şeyhizilde Esad Efendi de ona in
tisap ederek tahsilini sürdürmüştür. Ha
Jet Efendi Galata Mevlevihanesi içinde 
sebil, muvakkithane ve kütüphaneden 
oluşan ve Arap dünyasında "sebilküttab" 
diye anılan iki katlı bir bina yaptırmış
tır. Kitapları. günümüzde Süleymaniye 
Kütüphanesi'ni oluşturan koleksiyenlar
dan birini teşkil etmektedir (bk. HALET 

EFENDi KÜTÜPHANESi). 

Daha ziyade kaside ve methiyelerden 
oluşan şiirlerinin toplandığı divanı ile man
zumelerini ihtiva eden Zinetü'l-mecalis 
adlı eseri bir arada yayımlanmıştır (İs
tanbul I 258) . Ölümünden sonra halkın 
ağzında dolaşan . "Ne kendi eyledi rahat 
ne halka verdi huzur 1 Yıkıldı gitti cihan
dan dayansın ehl-i kubur" beyti Halet 
Efendi için söylenmiştir. 
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Halet Efendi (ö. 1822) tarafından 
Galata Mevlevihanesi avlusunda 

kurulan kütüphane. 
_j 

1820'de kurulan kütüphane tarih. ede
biyat, özellikle de tasawufi eserler bakı
mından zengin koleksiyana sahiptir. Ay
rıca üsiCıbu ile dikkati çeken vakfiyesi, di
ğer büyük kütüphanelerin vaktiyeleri gi
bi sanatkarane bir ifade ile kaleme alın
mış, seçilen bazı kelimelerle metne ta
sawufi bir eda verilmek istenmiştir. 

Halet Efendi, Rebiülahir 1235 (Ocak 
1820) tarihinde hazırlattığı vaktiyesinde 
belirttiğine göre kütüphanesine önce266 
cilt kitap koymuştur. Başbakanlık Arşi
vi'nde bulunan Halet Efendi'nin konağı
nın bir aylık masraflarını gösteren defter
den (Cevdet-Dahiliye, nr. 7738), vaktiyesi
ni düzenlediği Ocak 1820 tarihinden son
ra da kütüphanesi için kitap satın almaya 
devam ettiği anlaşılmaktadır. İki yıl son
ra yaptığı ek vakfiye ile kütüphaneye 547 
kitap daha vakfeden H alet Efendi, kü
tüphane personelinin tayinini mevleviha
ne şeyhine bırakmış ve birinci hafız-ı kü
tübün bekar olmasını, ikinci hafız-ı kü
tüblük görevinin de dergahın duacı de
desine verilmesini şart koşmuştur. 

Kütüphanedeki kitaplar, tekke ve zavi
yelerin kapatılmasından sonra 1927 yı
lında Süleymaniye Kütüphanesi'ne nak
ledilmiştir. Halet Efendi Kütüphane
si'nde 291 'i Türkçe, 451'i Arapça, sekse
ni Farsça olmak üzere 822 yazma eser
le seksen altısı Türkçe, elli altısı Arapça, 
beşi Farsça 147 matbu eser mevcuttur. 
Kütüphaneye kuruluşundan sonraki yıl
larda bağışlanan 31 O yazma ve yirmi se
kiz matbu kitap "Halet Efendi mülhakı" 
diye adlandırılan ayrı bir bölümde muha
faza edilmektedir (Galata Mevlevlhane
si'n in avlusunda 1234 (1819) yılında inşa 
edilen ve müstakil bir yapıya sahip olan 
kütüphanenin mimarisi için bk. DiA, XIII , 
319) 
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HALETİYYE 
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Gülşeniyye tarikatının 
Hasan Haleti Efendi'ye 

(XVIII. yüzyıl) 
nisbet edilen bir kolu 

(bk. GÜLŞENİYYE). 

H alet 
Efendi 

Kütüphanesi 

ve kütüphanenin 
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içinde 

çizilmiş 

bir gravürü 
(Divan 

Edebiyalı 

Müzesi, 

Envanter 
nr. 322/3) 

...., 

_j 

...., 

_j 

ı 

L 
HALI 

HALl 

...., 

_j 

Çeşitli kaynaklarda, halı kelimesinin as
lını teşkil eden kalfnin (küçültmeli şekli 
kalfçe) Farsça'dan geldiği ileri sürülmek
teyse de James W. Redhouse 1890'da 
yayımladığı sözlüğünde kelimeyi Türkçe 
olarak vermiş (A Turkish and English 
Lexicon, s. 825), F. Steingass da iki yıl 
sonra çıkardığı Farsça sözlükte hem ka
Ifnin, hem de bu dilde onunla aynı anla
mı taşıyan kalfnin (değerli bir halı çeşi
di: küçük halı , seccade) Türkçe olduğunu 
belirtmiştir (Dictionary, s. 949; kalın 1 
kalın Türkçe'de "evlilik öncesi kız tarafı
na verilen ağırlık" anlamındadır ıcıau
son, s. 622, 707J). Doerfer ise pek çok 
kaynaktan faydalanarak bu iki kelimenin 
Türkçe'den Farsça'ya geçtiğini kanıtla
rıyla ortaya koymaktadır (TMEN, 111.396-
398. 399-400). Türkçe'de ayrıca halı, ki
tim, keçe gibi yaygıtarı ifade eden bir de 
keviz 1 kiyiz 1 kidiz kelimesi bulunmak
tadır (Clauson , s. 692, 707) . Eski Türk
çe'de halıcılıkla ilgili terimierin çokluğu 
dikkat çekicidir ve bu durum Türkler'in 
halı sanatındaki seviyelerini göstermek
tedir. 

Eski Ahid'in çeşitli bölümlerinde halı
dan söz edildiği görülmektedir. Heze
kiel'in Sur için mersiyesinde Şam ve Hel
bon'dan gelen beyaz yapağı, Vedan ve 
Yavan'dan gelen iplik gibi dokuma mal
zemeleri sayıldıktan sonra, "Ata binrnek 
için değerli kumaşlarda Dedan senin ta
cirindi" denilmektedir (Hezekiel. 27/18-
20). Eyer altına veya üstüne konulan ör
tünün kumaştan çok keçe, halı, kilim gi
bi bir yaygı olması sebebiyle burada ku
maş kelimesinin halı yerine kullanıldığı 
kabul edilmiştir. Süleyman'ın Meselle
ri'ndeki "Yatağıma halılar ve Mısır ipliğin~ 
den alaca örtüler serdim" (7/16) , cüm-
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