
L 

HALİL FEVZi EFENDi 
(1805-1884) 

Osmanlı alimi, 
Mecelle Cemiyeti azası. 

ı 
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Filibe'de doğdu. Babası "ayaklı kütüp
hane" diye meşhur Mustafa Efendi. de
desi aslen Sursalı olup Filibe'ye göç eden 
Abdullah Efendi'dir. Ahmed Halil Fevzi. 
tahsilini Filibe'de tamamladıktan sonra 
gittiği İstanbul'da ( 1240/ 1824) uzun sü
re ders vekaletinde bulunduğu için Fili
beli ders vekili Hoca Efendi veya Filibeli 
Hoca olarak şöhret bulmuştur. Halil Fev
zi Efendi ve huzur dersleri mukarrirle
rinden Küçük Filibeli lakabıyla ünlü kar
deşi Abdullah Efendi Filibe'de Hatibza
deler. İstanbul'da Filibeliler. ilim çevrele
rinde ise "ahaveyn" lakabıyla tanınmış
lardır. 

ll. Mahmud ve Abdülmecid dönemle
rinde huzur derslerinde m uhatap ( 1834-
1850) ve mukarrir ( 1850-1856) sıfatıyla 

bulunan Halil Fevzi Efendi, bu meclisler
den birinde kendisini denemek isteyen 
muhataplarının yönelttiği güç sorulara 
ikna edici cevaplar vermesi üzerine Ab
dülmecid tarafından mevleviyet makamı 
ile taltif edildi. Meslek hayatına müder
rislikle başlayan Halil Fevzi sırasıyla İbti
da-i Haric (ı 834). Hareket-i Haric. İbtida-i 
Dahil, Hareket-i Dahil, Müsıle-i Sahn, İb
tida-i Altmışlı. Hareket-i Altmışlı ve Mü
sıle-i Süleymaniyye ( 185 3) medreselerin
de görev yaptı. Daha sonra Kayseri (ı 277/ 

ı 860-6 ı). bir yıl sonra Şam ve ardından 
da Medine kadılığı, fetva eminliği, ders 
vekilliği, Meclis-i İntihab-ı Hükkam reisii
ği ve Anadolu Kazaskerliği (ı 878) görev
lerinde bulundu. Ayrıca İstanbul, Anado
lu ve Rumeli payelerine nail oldu. Kendi
sine teklif edilen şeyhülislamlık vazifesi
ni kabul etmeyen Halil Fevzi. ders vekil
liğini sürdürerek birçok ilim adamının 
yetişmesine vesile oldu. Mecelle'nin bi
rinci ve ikinci kitaplarına Evkaf-ı Hüma
yun müfettişi, beşincisine vekil-i ders ve 
Meclis-i Tedkikat-ı Şer'iyye azası, altı, ye
di ve sekizincisine ise ders vekili sıfatıyla 
katıldı. Ders vekilliği görevinden emekli 
olduktan sonra (ı 299/1 882) hac vazifesi
ni yerine getirmek üzere Hicaz'a giden 
Halil Fevzi Efendi 27 Receb 1301'de (23 
Mayıs 1884) Taifte vefat etti ve Abdullah 
b. Abbas'ın türbesine defnedildi. 

Eserleri. Halil Fevzi Efendi'nin kaleme 
aldığı eliiyi aşkın eserden en önemlile
ri şunlardır: 1. Süyı1fü'l-)favati' li-men 
)fale inne'n-nübüvvete şan'atün mi-

ne 'ş-şana'i'. Bu eserin i. Cemaleddin-i 
Efgani'nin Darülfünun'da verdiği ders
lerde peygamberlik hakkında ileri sürdü
ğü bazı görüşlere karşı meydana gelen 
tepkiler üzerine Abdülmecid'in emriyle 
yazmıştır. Bir mukaddime, on dört bö
lüm ve bir hatimeden ibaret olan eserde 
Allah'ın kudreti. nübüwet, risalet, sa
nat. hikmet. felsefe ve bunlarla ilgili di
ğer kavramların tanım ve mahiyetleri, 
peygamberler için kötü söz söylemenin 
hükmü ve cezası anlatılmaktadır. Müelli
fin büyük oğlu Kazasker Mehmed Hay
reddin Efendi'nin Türkçe'ye çevirdiği eser 
(İstanbul 1298). Sadık Albayrak tarafın
dan sadeleştirilerekAfgani'ye Reddiye 
adıyla yayımlanmıştır (İ sta nbul ı 976). 2. 

el-lfaşiyetü'l-cedide "ala Şerf:zi 'İşa
mi'l-teride (l-ll. istanbul 1282, 1287, 

ı 305, 1308) Ebü'I-Kasım es-Semerkan
di'nin beyan ilmine dair Fera'idü'l-fe
va'id ( er-Risaletü 's-Semer/!:andiyye) ad
lı risalesine isamüddin eı-isferayini'nin 
yazdığı şerhin haşiyesidir. 3.lfada'i)fu'l
imtif:ıan (İstanbul 1298). Alet ilimlerin
den bahseden bir risaledir. 4. Risdle-i 
İmtif:ıaniyye fi'l-bey'i'l-fasid ve'l-ke
fale (İstanbul 1292). s. Risale-i İmti
J:ıdn li'r-ru'us (İstanbul 1275) . 6. Risa
l e-i İmtif:ıan-ı lfamidiyye (İstanbul 
ı 289). 7. Risale-i İJ:ıtikariyye (Süley
maniye Ktp., Tırnovalı, nr. 1 736). 1289 
(1872) yılında Asakir-i Şahane alayından 
ruüs imtihanına hak kazananları tesbit 
için kaleme alınmıştır. 

Bazı kaynaklarda yanlışlıkla Halil Fev
zi Efendi'ye nisbet edilen fıkıh usulüne 
dair Tevşif:ıu'l-uşl.il adlı eserin (İstanbul 
1298) oğlu Mehmed Hayreddin'e ait ol
duğu mukaddimesinden açıkça anlaşıl
maktadır. 
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HALİL HALiD BEY 
(1869-1931) 

Son devir 
ilim ve fikir adamlarından. 

_j 

Ankara'da doğdu. Babası Çerkeşşeyhi
zade Ahmed Refı Efendi, annesi Refika 
Sıdıka Hanım'dır. Dedesi Osman Vehbi 
Efendi, ll. Mahmud devrinin istanbul ru
Cısu payeli önde gelen ulemasındandır. Os
man Vehbi'nin babası Çerkeşi Mustafa 
Efendi, Halvetiyye'den Şabaniyye'ye bağlı 
Çerkeşiyye kolunu kuran bir şeyh idi. 

Halil Halid, henüz dokuz yaşında iken 
babasının vefat etmesi üzerine amcası 
Mehmed Tevfik Efendi tarafından büyü
tüldü. Ankara'da rüşdiyeden mezun olun
ca istanbul'a gitti. önce amcasının teşvi
kiyle Beyazıt Medresesi'nde üç yıl okudu, 
ardından girdiği Mekteb-i Hukuk'u bitir
dikten sonra ( ı 893) Ebüzziya Mehmed 
Tevfik'in yardımıyla yazı hayatına atıldı 
ve onun matbaasında çalışmaya başladı. 
Burada çalışırken İstanbul'a gelip giden 
birçok yabancı ile tanışma fırsatı buldu. 

Ailesi, ll. Mahmud tarafından dedesi
ne tahsis edilen toprakların idaresinin 
Abdülhamid döneminde ellerinden alın
ması ile oldukça güç bir duruma düşmüş
tü. Halil Halid, bir yandan mahkemeler
de on beş yıl süren bu toprakların geli
rini geri alma mücadelesinden bir sonuç 
elde edernemenin verdiği maddi ve ma
nevi sıkıntı. öte yandan medresedeve 
Mekteb-i Hukuk'ta okuduğu halde asker
likten muaf tutulma hususunda karşı

laştığı zorluklar sebebiyle bunalmıştı. 
Bunların da tesiriyle dönemin bir kısım 
aydınları gibi ll. Abdülhamid yönetimine 
karşı tavır alan ve bu yüzden takip altın
da bulunan Halil Halid, her an tutukla
nabileceği endişesi yanında tahsilini iler
Ietmek amacıyla İngiltere'ye gitmeye ka
rar verdi. The Times gazetesi muhabiri 
bir ingiliz'in yardımı ile 1894 yılı Mayıs ayı 

Halil 
Halid sev 
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başında gemiyle İngiltere'ye kaçtı . Ebüz
ziya Tevfik'in yazdığı tavsiye mektubu 
ile o sırada Londra'da bulunan Abdülhak 
Hamid'e yakınlık sağladı. Ailesine tahsis 
edilmiş olan toprakların geri verilmesi 
için Abdülhamid'e bir mektup yazdıktan 
on beş gün sonra Londra'daki Osmanlı 
büyükelçisi Rüstem Paşa, mabeyinden 
gelen emir üzerine Halil Halid ile görüşe
rek Türkiye'ye geri döndüğü ve Abdülha
mid aleyhine herhangi bir teşebbüste 
bulunmadığını ispat ettiği takdirde ken
disine hiçbir zarar gelmeyeceği, ellerin
den alınan toprakların da iade edilece
ği konusunda onu ikna etti. Bunun üze
rine Abdülhak Hamid'in teşviki ve yabancı 
bir ülkede maddi sıkıntı içinde yaşamak
tan kaynaklanan zorlukların da tesiriyle 
Ağustos 1894'te İstanbul'a döndü. An
cak umduğunu bulamayınca Kasım 1B94'
te tekrar İngiltere'ye gitti. Halil Halid, İn
gilizce'yi öğrendikten sonra İngiliz gaze
telerinde yazılar yazarak uzun yıllar sü
recek olan, Osmanlı Devleti'yle ilgili ger
çeklerin Batı kamuoyuna aktarılması hiz
metine başladı. Ayrıca Selim Paris'in (Ci
vanpTr Efendi) Londra'da çıkardığı Hürri
yet gazetesinde yayımlanmak üzere in
giliz gazetelerinden tercüme edilen yazı
ları Türkçe bakımından d üzeitme görevi
ni üstlendi (Kuran, s. 220). Abdülhamid re
jimine karşı olmasına rağmen Londra'
daki Osmanlı büyükelçiliğine ikinci konso
los tayin edildi (ı 897). Londra şehbender 
vekili sıfatıyla ll. Abdülhamid'e Basra 
körfezi hakkında 23 Şubat 1313 (7 Mart 
1898) tarihinde bir rapor sundu. Siyasi 
meselelere vukufunu gösteren, ayrıca 

İngiltere'nin bölge hakkındaki emellerini 
çok iyi tesbit etmesi bakımından önemli 
olan (İpşirli. s. ı -5) bu raporu hazırladık
tan bir süre sonra Londra'daki Osmanlı 
sefir ve konsolosu aleyhine Türkçe bir ri
sale neşretmesi sebebiyle görevinden 
alındığı bilinmektedir (Abdülhak Ha
mid'in Hatıralan, s. 292-293). Bir ara Hür
riyet adıyla yeni bir gazete çıkarma giri
şiminde bulunduysa da başarılı olamadı 
(Hanioğlu, s. ıoıı . Bu yıllarda Abdülhak 
Hami d vasıtasıyla A History of Ottoman 
Poetry'nin müellifi Elias John Wilkinson 
Gibb ile tanıştı ve eserini hazırlarken ken
disine büyük yardımda bulundu. Gibb'in 
ölümünden sonra bu eserin neşri sıra
sında kitap ve müellifi hakkında Türkçe 
bir mukaddime kaleme aldı (HOP, VI, s. 
C-Yed; bu mukaddime Sırat-ı Mü.stakim'
de de yayımlanmıştır, nr. 4 ı, s. 226-230). 
Gibb vasıtasıyla tanıştığı E. G. Browne'ın 

yardımıyla Cambridge Üniversitesi Spe
cial Board of lndian Civil Service'te Türk-
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çe hocalığına başladı (ı 902). Cambridge 
Üniversitesi'nde ders veren ilk Türk hoca 
olan Halil Halid, bu görevini daha sonra 
Foreign Service Students Committe ve 
Board ofOriental Studies'te sürdürdü. Ay
rıca Royal Asiatic Society of Great Britain 
and lreland'a üye seçildi. 1902 yılında Cam
bridge Pembroke College'de yüksek lisans 
yaptı, bir yandan da siyasi hukuk tahsili 
gördü. Bu yıllarda Londra'da bir cami ya
pılması için teşebbüse geçen Halil Halid 
İstanbul gazetelerinde kampanya başla
tarak para toplamaya çalıştı (bu konudaki 
faaliyetleri hakkında Sebilürreşadda çıkan 
yazıları için bk. Ceyhan, s. 1 14-l 15; ayrı
ca bk. Koloğlu, !V/21 , s. !46-ı47). 1904'
te on üç ay kadar devam eden Mısır ve 
Sudan seyahatine çıktı. Bu seyahati es
nasında Londra'da yapılacak cami için 
yardım kampanyasını sürdürdü . 1905'
te XIV. Şarkiyatçılar Kongresi'ne katıl
mak üzere Cezayir'e gitti. Bosna- Hersek'in 
Avusturya tarafından ilhakı sırasında (7 
Ekim ı 908) halkı Avusturya'ya karşı boy
kota teşvik etti ve bu girişiminde başarı 
sağladı (Halil Halid boykot kelimesini 
Türkçe'de ilk kullanan kişidir, bk. Ahmed 
İhsan, s. 275; Toros, lll!!. s. 31 !). 30 Ey
lü11911'de Türkiye'ye dönmek için Cam
bridge Üniversitesi'ndeki görevinden ay
rıldı. 

Nisan 1912'de İttihat ve Terakki Fırka
sı Ankara mebusu olarak Meclis-i Meb'Q
san'a giren Halil Halid Encümen-i Maarif 
reisliği yaptı ve Tedrlsat-ı İbtidaiyye Ka
nunu'nun çıkarılmasında önemli rol oy
nadı. Meclisin 4 Ağustos 1912'de feshi 
üzerine siyasi hayattan ayrıldı . Bombay 
başşehbenderliği görevini kabul ederek 
Haziran 1913'te Hindistan'a gitti. Bura
da, İngiltere'de iken Hindistan müslüman
ları ile temaslarda bulunmuş olmasının 

da avantajıyla verimli çalışmalar yaptı ( SR, 
XI/288. s. 316-3!7; Xll/299, s. 242-243) . 
Mayıs 1914'te istifa edip istanbul'a dön
düğünde Hint müslümanları yüzlerce 
mektup göndererek Halil Halid Bey'in 
vazifesinde kalmasını istemişlerdir (Öz
can, s. 244-245). 1922'de İstanbul Darül
fünunu Edebiyat Fakültesi'ne tayin edi
len Halil Halid, daha sonra ilahiyat Fa
kültesi'nde akvam-ı İslamiyye etnograf
ya muallimi olarak görevine devam et
ti. Burada müslüman milletierin etnog
rafyası, İslam felsefesi, antropolojiye gi
riş gibi dersler okuttu. Ayrıca Mekteb-i 
Harbiye'de İngilizce dersleri verdi. Halil 
Halid, rahatsızlığı sebebiyle ölümünden 
birkaç ay önce Kahire'ye gittiyse de has
talığının artması üzerine İstanbul'a dön-

dü. İki gün sonra 29 Mart 1931'de vefat 
etti ve Merkezefendi Kabristanı'na def
nedildi. 

Halil Halid milli ve manevi değerlerine 
bağlı, geniş kültüre ve tarih bilgisine sahip 
bir Osmanlı aydınıdır. Arapça, Fransızca 
ve İngilizce'yi iyi derecede bilmesinin ya
nı sıra Almanca, Farsça ve Urduca'ya da 
vakıftı. Çeşitli seyahatleri ve gözlemleri 
sonucu Osmanlı Devleti'nin eninde so
nunda Avrupalılar'la bir savaşa girmek 
zorunda kalacağını önceden farketmiş
tL Bundan dolayı çalışmalarını Avrupalı
lar'ın emperyalist emellerinin anlaşılma
sı konusunda yoğunlaştırmış ve işgal al
tındaki müslüman milletierin haklarını 
korumaya çalışmıştır. Özellikle İngiliz ga
zetelerinde yayımlanan makalelerinin 
önemi Abdülhak Hamid'in mektupların
dan açıkça anlaşılmaktadır (Mihrab, nr. 
8, s. 231-237; nr. ı ı, s. 331-333). İngiliz 
ve Fransız yayılmacılığına şiddetle karşı 
çıkan Halil Halid yazılarında, Afrika ve 
Asya'daki kolonilerin bağımsızlık müca
deleleri sırasında uğradıkları zulümleri an
latmıştır. Eserleri ve yazıları özellikle Hin
distan'daki müslüman aydınlar arasında 
geniş yankı uyandırmış, Urduca, Arapça 
ve İngilizce olarak geniş bir okuyucu kit
lesi bulmuştur. 

Eserleri. 1. The Diary of a Turk (Lon
don ı 903). Halil Halid, gençlik dönemiyle 
ilgili hatıralarını anlattığı bu kitabını E. J. 
Gibb'e ithaf etmiştir. Eserde, çeşitli Os
manlı adet ve geleneklerinin yanında dev
ri n siyasi havası ve II. Abdülhamid yöne
timinin kısıtlamalarıyla ilgili anekdotlar 
da yer almaktadır. Hindistan Maliye Ba
kanlığı görevlisi Muhammed Hasan Han 
tarafından Türkônki Mu'dşeret adıyla 
Urduca'ya tercüme edilen eserin (Agra 
ı 905) baş tarafına mütercim kadınların 
hürriyeti, eğitimi ve örtünınesi konusun
da 144 sayfalık bir giriş yazmış, ayrıca ll. 
Abdülhamid aleyhindeki ifadeleri çıkar
mış ve yer yer açıklamalarda bulunmuş
tur. Kitap, Ek Türk kd Rdzndmçe adıyla 
A{ıbdr-ı Vatan editörü ve sahibi Mu
hammed İnşaullah tarafından yine Ab
dülhamid aleyhindeki bazı kısımlar çıka
rılıp gerekli yerlere açıklamalar konul
mak suretiyle ikinci defa tercüme edil
miştir (Lahor 1906). Z. A Study in Eng
lish Turcophobia (London 1904). Bu ese
rinde, İngiltere'de Türklük ve İslamiyet 
aleyhinde propaganda yapan çeşitli grup
ları inceleyen Halil Halid, bunlar arasında 
özellikle gazetecilerin, bir kısım politika
cılar, hıristiyan din adamları ve İngilizle
şen bazı yahudilerin önemli rol oynadığı-



nı belirtmektedir. Ona göre Osmanlı Dev
leti'ndeki hıristiyan tebaayı kendi gayele
ri için kullanan Avrupalı güçlerin bu dev
leti hedef seçmelerinin sebebi, Türkler'in 
İslam'ın en sadık savunucuları olduğunu 
bilmeleri ve onları emperyalist emelleri
nin yayılmasında en büyük engel olarak 
görmeleridir. Bu hususta aşırılığa kaçan 
İngiliz yahudilerine Türkler'in İspanya'
dan çıkarılan yahudilere yaptığı insanca 
muameleyi hatırlatan Halil Halid, Osman
lılar en iyi idarecilere sahip olsalar bile 
Avrupa'da Türk düşmanlığının sona er
meyeceğini, yabancıların ön yargılarının 
değişmesini beklemenin saflık olacağını, 
ancak asırlardır Avrupa'nın birleşik güç
lerine karşı savaşan Türk milletinin mü
cadeleye devam edeceğini söyler. Kısmen 
Arapça'ya çevrilerek el-Liva' gazetesin
de tefrika edilen eseri Muhammed Şuayb 
Arvl Heybet-i Türki adıyla Urduca'ya 
tercüme etmiştir (Kalküta 1905). Bureau 
d'lnformation 1slamique tarafından La 
turcophobie des imperialistes anglais 
(Bern 1919) adıyla Fransızca ve ayrıca 
İngilizce olarak yayımlanan eser, Şubat 
1919'da Bem'de toplanan Sosyalist En
ternasyonal'e katılan heyetiere dağıtıl
mıştır. 3. Cezayir Hatıratından (Kahire 
1906). 190S'te Osmanlılar' ı temsilen Ce
zayir' deki XIV. Şarkiyatçılar Kongresi'ne 
katılan Halil Halid, bu eserinde Cezayir'in 
ve genel olarak Osmanlı Devleti'nin du
rumu, hilafet meselesi ve Türk-Arap iliş
kileri konusundaki düşüncelerini ortaya 
koymaktadır. Kahire'de çıkan Türk gaze
tesinde yayımlandıktan sonra kitap hali
ne getirilen eserde müellif Cezayir'in kay
bedilmesin den, ülkenin Fransız kültürü
nün tesiri altına girmesinden ve yerli hal
kın dejenere olmasından duyduğu üzün
tüyü dile getirmektedir. Eserde ayrıca 
Fransızlar'ın Cezayir'i imar çalışmaları
na, kongre dolayısıyla yapılan faaliyetle
re ve kongreye sunulan bildirilerle ilgili 
değerlendirmelere de yer verilmiştir. 4. 
The Crescent Versus the Cross (Lon
don 1907). Halil Halid'in Batı emperyaliz
mi konusundaki görüşlerini anlattığı en 
önemli kitabıdır. Eser Batılılar'a karşı is
lam dünyasını savunmak, müslümanla
rın Batı medeniyeti hakkında düşüncele
rini ifade etmek ve bu medeniyeti eleş
tirrnek amacıyla kaleme alınmıştır. Avru
pa ve İslam dünyasında büyükyankı uyan
dıran kitap hakkında altmıştan fazla ga
zete ve dergide yayım yapılmıştır (bazı 

değerlendirme örnekleri için bk. Hilal ve 
SalibMünazaası, s. 215-216). Müellif, Ur
duca'ya tercüme edilen eserini bazı de-

ğişikliklerle Hilal ve Salib Münazaası 
adıyla Türkçe olarak da yayımlamıştır. 
Kısmen sadeleştirilerek yeni harflerle 
yayımlanan eser (Hilal ve Salib Kavgası, 
istanbul 1975). İbrahim Remzi Efendi 
tarafından el-Hilal ve'ş-Şalib adıyla İn
gilizce'sinden Arapça'ya çevrilmiştir (Ka
hi re 1328/191 0). Müellifı yakından tanı

dığı anlaşılan Abdülaziz Çavlş, bu çeviriye 
yazdığı mukaddimede Halil Halid'in ha: 
yatı ve eserleri hakkında bilgi vermiştir 
(s. 3-16). S. Panislamische Gefahr (Ber
lin 1918). Neue Rundschau mecmuası
nın Mart 1919 tarihli nüshasında başma
kale olarak yayımlandıktan sonra risale 
halinde basılan eserde İslam dünyasının 
müdafaası yapılmaktadır. 6. Pusul-i Mü
tenevvia I, İslam ile Nasraniyetin Mü
nasebfıt-ı Asliyyesi (İstanbul 1326). ll. 
Meşrutiyet'ten sonra Pusul-i Mütenev
via genel başlığı altında dört risale ya
yımlayan müellif, bu ilk risalede müslü
manlarla hıristiyanlar arasındaki ilişkile
rin tarihi ve o günkü durumu üzerinde 
durmaktadır. Halil Halid'e göre Avrupa
lılar'ın dünya hakimiyeti mücadelesinde 
karşıianna çıkan en önemli engel müslü
manlar ve Müslümanlık olduğundan Ba
tı dünyası İslam'ı ve müslümanları he
def almıştır. 7. Pusul-i Mütenevvia II, 
Türkler ile İngilizler'in İlk Teması (İs
tanbul 1326). Eserde bu temasın Yıldırım 
Bayezid devrindeki Haçlı seferleri sırasın
da meydana geldiği anlatılmaktadır. Ki
tap, İngilizler 'in Osmanlılar'a karşı olan 
geleneksel düşmanlığını ortaya koyması 
bakımından önemlidir. 8. Pusul-i Müte
nevvia III, Rodos Fethinde Sultan Sü
leyman'ın Tedabir-i Siyasiyyesi (İstan
bul 1326). Bu risalede, bir taraftan KanO
ni Sultan Süleyman 'ın siyasi ve askeri de
hası anlatılmakta, diğer taraftan Rodos 
seferinin Avrupa ve özellikle İngiliz kay
naklarındaki akisleri dolayısıyla Osmanlı
İngiliz münasebetlerinin bir başka yönü
ne dikkat çekilmektedir. 9. Pusul-i Mü
tenevvia IV, Şehzade Cem Vak'asın
da Mes'ele-i Hamiyyet (İstanbul 1327). 
Halil Halid bu küçük eserde Şehzade Cem 
olayı hakkında Batı kaynaklarına dayalı 

bilgiler verirken Osmanlı-Avrupa müna
sebetleri meselesini de ele almaktadır. 

Müellifın, L. Thuasne'nin Cem Sultan me
selesi hakkında en önemli kaynak olan 
Djem Sultan etude sur la question 
d'orient ii la fin du xv• siecle (Paris 
1892) adlı eserinden ilk defa bahsetmiş 
olması önemlidir. 10. el-'Arab ve't-Türk 
(Türk ve Arap, Kahire 1912; Arapça tre. 
ömer Rıza JDoğruiJ). Türkçe'si ve Arap-

HALiL HALiD BEY 

ça'sı birlikte yayımlanan eser, Halil Ha
lid'in, XX. yüzyılın başlarında Türk-Arap 
ilişkilerinde tartışılan Araplar'ın Osmanlı 

Devleti'nden ayrılması, hilafet ve Arap 
dili gibi konularla ilgili değerlendirmele
rini ihtiva eder. Araplar'ın Osmanlı Devle
ti'nden ayrılmasının her iki millet için de 
iyi bir sonuç vermeyeceğini, bunun, is
lam ülkelerini hakimiyet altına almak is
teyen Avrupalı güçlerin hazırladığı bir 
oyun olduğunu söyleyen Halil Halid, Türk
ler'in hakimiyeti altındaki yerlerde yaşa
yan Araplar'ın milli kimlik ve kültürlerini 
en iyi şekilde muhafaza ettiklerini savu
nur. Arapça'nın Osmanlı Devleti'nin ve bü
tün müslüman milletierin resmi dili ol
ması düşüncesiyle ilgili tartışmalar üze
rinde de duran müellif, Arapça'nın Os
manlı Devleti'nde resmi dil kabul edilme
sinin mantık! bir çözüm olmayacağını, 
çünkü Osmanlı Devleti içinde Türkler'den 
ve Araplar'dan başka milletierin de bu
lunduğunu söyler. Halil Halid, hilafetin 
Araplar'ın hakkı olduğu konusundaki tar
tışmaların müslümanları zayıftatınayı he
def aldığını da belirtir. Hilafetin sadece 
Araplar'a ait olduğunu iddia etmenin şe

riatın birleştiricilik vasfına ters düştüğü
nü söyledikten sonra bu makamın, ba
ğımsızlığını koruyabilen tek İslam devleti 
durumundaki Osmanlı Devleti'nin mer
kezinde bulunmasının tabii olduğunu 
belirtir. M. Ertuğrul Düzdağ tarafından 
sadeleştirilen eser. müellifin hayatı ve 
çalışmaları hakkında bir giriş eklenerek 
Arapça ve Osmanlıca aslıyla birlikte Türk 
ve Arap adıyla yayımlanmıştır (İstanbul 
1994). 11. Bazı Berlin MakCilatı (Berlin 
1918 ). Müellifın sosyoloji ve eğitim konu
larına dair makalelerinden meydana ge
len bir risaledir. 12. The British Labour 
and the Orient (Bern 1919). Halil Halid 
bu eserinde, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra 
İşçi Partisi'nin kurulması ile İngiltere'de 
politik durumun değişebileceğini ve işçi

lerin iktidara gelmesiyle İngiliz idaresi al
tındaki kolonilerin daha iyi şartlara ve so
nunda bağımsızlığa kavuşabileceklerini 
söyler. 13. Türk Hakimiyeti ve İngiliz 
Cihangirliği (İstanbul 1341) . On maka
leden oluşan eserin ilk altı makalesinde 
Türk- İngiliz ilişkilerine temas edilmekte, 
bu ilişkilerin tarihi seyri ve İngilizler'in 
emperyalist emelleri üzerinde durulmak
tadır. Diğer makalelerde Türk-Hint müs
lümanları arasındaki münasebetler, Türk
Mısır ilişkileri ve Türkler'le Araplar'ın bir
birinden ayrılması konusu işlenmektedir. 

Tercümeleri. 1. İntişar-ı İslam Tarihi 
(Thomas W. Arnold'dan. istanbul 1343). 
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Halil Halid, asıl adı The Preaching of Is
lam olan bu eseri 1913 yılında yapılan 
ilaveli ikinci baskısından dipnotlarını azal
tarak, miladi tarihierin hicrllerini göste
rip ayetterin mealierini vererek sade bir 
dille tercüme etmiştir. Eser Hasan Gün
düzler tarafından sadeleştirilerek yeni
den yayımlanmıştır (Ankara ı 971. ı 982). 
2. Hergünkü Hayatın iktisadiyatı 
(Henry Penson'dan, 1-11, istanbul 1926). 

3. Mübtediler İçin Taeirliğin Mebddi
si (M. Clark'tan, istanbul 1 926). 4. Mai
şetimizi İstihsal Hergünkü İktisadi
yuta İbtidai Bir Medhal (Gerard Fines 
Blinkton' dan, istanbul 1 341). 

Halil Halid'in, Londra şehbenderi iken 
sefır aleyhine neşrettiği risalenin adı ve 
muhtevası ile yine Londra'da çıkardığı 
bildirilen (Hanioğlu, s. 1 O 1) Hürriyet ga
zetesi hakkında fazla bilgi bulunamamış
tır. A Catalogue of the Printed Mus
lim Books in the Cambridge Univer
sity Library adını taşıyan çalışması ise ya
yımlanmamıştır. Müellifin Sırat-ı Müs
takim (buradaki yazılarının listesi için 
b k. Ceyhan, s. 1 14-1 1 5; bu fihristte Ç. Ş. 
Z. imzasıyla gösterilen makaleler de ona 
ait olmalıdır, s. 378). Servet-i Fünun (Ho
rasanl takma adıyla). Darülfünun ila
hiyat Fakültesi Mecmuası ile (makale
lerinin listesi için b k. Er, s. 137, 156-1 57; 
bu çalışmada ayrıca makalelerin kısa 

özetleri de yer alır). Abdülaziz Çavlş ta
rafından Osmanlı Devleti'nin desteğiyle 
Berlin'de neşredilmeye başlanan Die Is
lamiche Welt'te (buradaki makaleleri
nin listesi için bk. Çulcu, sy. 2, s. 195, 
ı 97, 20 ı. 202). ayrıca devrin yerli ve ya
bancı gazete ve mecmualarında yayım
lanmış pek çok makalesi bulunmaktadır. 

Il. Meşrutiyet'in ilk dönem Meclis-i 
Meb'ilsan reisi Ahmed Rıza Bey'in yakın 
dostu olan Halil Halid Avrupa'dan Kuzey 
Afrika'ya, Hindistan'dan Ortadoğu'ya ka
dar geniş bir coğrafyada yaşayan devrin 
birçok aydını ile tanışmış ve yazışmalar
da bulunmuştur. Bunlar arasında E. J. 
W. Gibb, Sir Thomas Arnold, Abdülaziz 
Çaviş, Ağa Han, Mevlana Muhammed Ali, 
Seyyid Emir Ali gibi isimler zikredilebilir. 
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HALiL HAMID PAŞA 
(ö. ll 99/1 785) 

Osmanlı sadrazamı. 
_j 

Aslen Ispartalı olup 1149'da (1736) 
doğdu. 1699 Karlofça Antiaşması ile ge
rileyen, 1774 Küçük Kaynarca Antlaşma
sı ile Rusya karşısında ağır bir yenilgiye 
uğrayan Osmanlı Devleti'nin yenileşme 
ve ıslah zaruretini, selefierinden bazıları 
gibi yalnızca idr ak etmekle kalmayıp bü
tün hayati tehlikeleri göze alarak bunu 
uygulama azim ve cesaretini göstermiş 
olan nadir devlet adamlarından biridir. 

Küçük yaşta babası Hacı Mustafa Ağa 
ile birlikte istanbul'a geldi ve tahsiline 
burada devam etti. Önceleri Babtali Di
van Kalemi'ne alındı. beylikçi yanında ka
tip oldu. Daha sonra Eflak Voyvodalığı 
kapı kethüdası olan İstavrikizade'ye ka
tiplikyaptı, onun katli üzerine tekrar Bii
bıali'deki katiplik görevine döndü. Devrin 
nüfuzlu şahsiyetlerinden Darphane Emi
ni Raif İsmail Efendi'nin tavsiyesiyle Arne
di Kalemi'ne alındı ; bu arada beylikçiliğe 
ait hizmetleri gördü, başarısı dolayısıyla 
haceganlığa terfi etti, nihayet bizzat 
amedci oldu. Babtali'deki çeşitli kalem
lerdeyetişerekyükselen Halil Hamld Efen
di devlet teşkilat ve işleyişini çok iyi öğ
renmişti. 1779'da büyük tezkireciliğe 
yükseldiği gibi relsülküttablığa da en ya
kın aday oldu. Nihayet relsülküttablığa 
ve 1780'de de Sadrazam Silahdar Kara
vezir Mehmed Paşa'nın kethüdalığına 
getirildi. 1781'de yeni sadrazam Bolulu 
izzet Mehmed Paşa tarafından sadaret 
kethüdalığından aziedildL Kısa bir müd
det için daha aşağıda bir memuriyet 
olan Tersane eminliğini sürdürdü. Bolu
lu İzzet Mehmed Paşa'nın azli sırasında 
bizzat I. Abdülhamid'in emriyle ikinci de-

Halil Hamid 
Paşa'nın 

bir Fransız 
ressam ı 

tarafından 

yapılan 

karakalem 
resmi 

(TM, V 119361. 
s. 214) 


