
HALiL HAMID PAŞA 

aziedilerek Gelibolu'ya sürgün e gönderil
di ve bütün mal varlığına el konuldu. Ha
lil Hamid Paşa hemen idam edilmedi; 
burada ikamete mecbur tutulduktan bir 
müddet sonra kendisine Mekke-i Mü
kerreme şeyhülharemliği ve Cidde san
cağı ilavesiyle Habeş eyaleti verildi. 
1785 Nisanını hazırlıklarını sürdürmek
te olduğu Bozcaada'da geçiren ve aynı 
amaçla yol tedariki görmek üzere İstan
köy adasına geçip orada beklernesi em
redilen Halil Hamid Paşa burada yeni ta
yin edildiği valilikten aziedildL İdamı için 
ferman çıktığından, bu işle görevlendi
rilen ve Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın 
adamlarından olan Karakethüdazade Ali 
tarafından öldürülerek (27 Nisan ı 785) 

kesik başı İstanbul'a gönderildi ve Orta
kapı'da teşhir edildi (Mayıs ı 785). Vücu
du Bozcaada'da defnedilip kesik başı da
ha sonra Karacaahmet Mezarlığı'ndaki 
aile kabristanına gömülmüştür. 

Halil Hamid PaşaJıın bu ani azli ve 
padişahın şahsına karşı gösterdiği infıal. 

görevden alınıp sürgüne gönderilmesi
nin ve ardından da idamının fevkalade 
bir sebebe dayandığı ihtimaline kuwet 
kazandırmıştır. Bu durum, Halil Hamid 
Paşa'nın yaşlı padişahı tahttan indirerek 
onun yerine genç şehzade Selim'i geçir
meyi planladığı ve bu tertibinin ortaya 
çıktığı şeklinde yorumlanmıştır. Böyle 
bir hareketin içinde oldukları belirlenen 
Şeyhülislam Dürrizade Mehmed Ataul
lah Efendi. önceki Yeniçeri Ağası Yahya 
Ağa ve Vezir Raif İsmail Paşa'nın da gö
revlerinden uzaklaştırılıp bir süre sonra 
katiedilmiş olmaları bu ihtimali güçlen
dirmektedir. Ancak Kırım'ın Ruslar ta
rafından ilhakına sessiz kalmasına karşı 
kamuoyunda duyulan derin infıal yanın
da girişmiş olduğu reformların. özellikle 
askeri kadroların yoklanmasından ötürü 
menfaatleri zedelenen kesimlerin düş
manlığını üzerine çekmesi ve perde ar
kasında kendisinden önceki ve sonraki 
bütün sadrazamiara tahakküm ederek 
onların İcraatlarında etkili olan, L Abdül
hamid'in mutemedi ve Atabek-i Saltana
tı Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın muhale
fetine yol açması. padişahı tahttan indir
me isoadıyla gelişen azli ve katlinin başlı
ca sebebi olsa gerektir. 

Hakkında bilgi veren bütün kaynaklar 
ondan devlet işlerine vakıf, değerli, tec
rübeli, meselelere cesaretle el atan bir 
ıslahatçı olarak söz etmektedir. Halil Ha
mid Paşa zamanına göre açık düşüneeli 
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bir devlet adamıydı. Fransız ressamları
na resmini yaptırmış ve İstavrikizade'nin 
katipliğinde bulunduğu zamana işaret 

eden, idamının ardından aleyhtariarın
dan bir şairin söylediği, "Katib-i istavraki 
farmason-ı bed- neseb" mısraı ile ima 
etmek istediği üzere muhtemelen ma
sonluğa intisap etmiştir. 

Pek çok insanın elinden tutan Halil Ha
m id Paşa. Yusuf Ziya Paşa, Ahmed Res
mi Efendi, şairlerden Sami ve Sünbülza
de Vehbi efendiler. Vak'anüvis Sadullah 
Enveri Efendi gibi kişileri de himaye et
miştir. Ayrıca birçok hayratı da vardır. 

Doğduğu yer olan Isparta'da Hacı Abdi 
Efendi Camii'ni genişletmiş, burada su
yunu getirterek yaptırdığı bir şadırvan
dan başka bir de müstakil kütüphane in
şa ettirmiş ve 449 cilt kitap vakfetmiş
tir. Burdur'da Çeşmecizade Medrese
si'nde de bir kitaplık kurdurmuş ve bu
raya da kitaplar vakfetmiştir (ı 783). İs
tanbul'da Kasımpaşa'da Sahaf Muhyid
din Camii avlusunda annesi Zeyneb Ha
nım'ın adına bir çeşme yaptırmış. Babı
ali önündeki o zamanlar dar olan yolları 
genişletmiş ve kapının köşesine bir çeş
me inşa ettirmiştir. Davutpaşa iskelesi 
yanında Sa'diyye tarikatından kadern-i 
şerif şeyhine bir tekke yaptırmış ve şeh
rin bazı semtlerindeki kaldırımları tamir 
ettirmiştir. 
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HALiL HAMID PAŞA 
KÜTÜPHANESi 

Sadrazam Halil Hamid Paşa'nın 
(ö. 1199/ 1785) 

Isparta ve Burdur'da kurduğu 
kütüphane. 

_j 

1197 (1783) yılının sonlarında düzen
lenen vakfiyesinden anlaşıldığına göre 
Isparta'daki kütüphane. Halil Hamid Pa
şa'nın Hacı Abdi Efendi Camii içinde yap
tırdığı kagir binada bulunmaktaydı. İki 
hatız-ı kütüb, bir bewab ve bir ferraşın 
görevlendirildiği kütüphaneye başlan
gıçta 449 cilt kitap konulmuştur. Vakfı-

. yede ayrıca hfıfız-ı kütüblerin kütüphane 
kurucusunun tahsis ettiği evlerde otu
racakları ve şehir müftüsünün her hafta 
kütüphaneye gelip kitapları sayacağı be
lirtilmiştir. Halil Hamid Paşa Kütüphane
si koleksiyonu. daha sonraki yıllarda ya
pılan bağışlarla ve Eğridir ilçesindeki Yı
lanlıoğulları'ndan Şeyh Ali Ağa'nın kü
tüphanesinden nakledilen eserlerle ol
dukça zenginleşmiştir. Bugün kitaplar. 
1969 yılında yaptırılan yeni kütüphane 
binasında muhafaza edilmektedir. 

Halil Hamid Paşa'nın Burdur'da kur
duğu kütüphane hakkında ise fazla bilgi 
yoktur. M. Zeki Oral'ın tesbit ettiği bir 
kitabın baş tarafındaki vakıf kaydına gö
re Halil Hami d Paşa Burdur'da yaptırdığı · 

kütüphanesine de bazı kitaplar vakfet
miştir. Vakıf kaydı 1197 ( 1783) yılına ait 
olduğuna göre bu kütüphane Isparta'
daki kütüphane ile hemen hemen aynı 
tarihte kurulmuştur. Bir arşiv kaydında 
Halil Hamid Paşa'nın Burdur'da Çeşme
cizade Medresesi'ne koyduğu kitaplar
dan bahsedilmektedir. Anlaşıldığı kada
rıyla Halil Hamid Paşa Burdur'da müsta
kil bir kütüphane kurmamış, medrese 
içinde bir kütüphane tesis etmiştir. Yine 
M. Zeki Oral'ın tesbit ettiğine göre bu 
kütüphanede 117 ci lt kitap bulunduğu 
rivayet edilmiştir. 
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