
HALIL b. KALAVUN 

öldürüldü ( 12 Muharrem 693/13 Aralık 
1293). 13, 14 veya 15 Muharrem'de öl
dürüldüğüne dair rivayetler de vardır. Thr
vece Valisi İzzeddin Aydemir iki gün son
ra cesedini yıkatıp kefenlettikten sonra 
Kahire'ye gönderdi. Seyyide Netise'nin 
kabri yanında bugün Türbetüleşrefiye 
diye bilinen yere defnedil di. 

Sultan Halil cesur. yiğit, gayretli. hey
betli, iyi kalpli, adil ve cömert bir hü
kümdardı. Çok aceleci olup hiç kimseyle 
istişare etmeden karar verir ve duygula
rını gizlemezdi. Bazı kaynaklarda rama
zanda içki içmesi ve gayri ahlaki davra
nışları dolayısıyla tenkit edilmiştir. Dı
maşk'ta içki içitınesini ve alım satımını , 

afyon içimini yasaklamış. gümrük ve 
transit geçiş vergisini (mükQs ve daraib) 
kaldırmıştır. Kal'atüleşrefiye, Eyvanüleş

refiye ve Seyyide Netise'nin türbesi ya
nındaki medrese onun tarafından yaptı
rılmıştır. Şiir ve edebiyata meraklı olan 
Sultan Halil'in el-Kaşdü'l-Celil min na:(:
mi's-Sultan Ijalil el-Eşref adıyla meş
hur bir divanı vardır ( Beyrut ı 866). İb
nü'I-Vahid Nışfü '1- 'ayş adlı eserini ona 
takdim etmiştir (nşr. Adil el-Bekri, Mu
sul ı 969). Ölümü dolayısıyla hakkında 
birçok şair tarafından mersiyeler yazıl
mıştır. 

Akka'nın fethinden sonra ticaretin ge
lişmesi için Akdeniz'deki hıristiyan güç
lerle münasebetlerini geliştiren Sultan 
Halil onlarla ticari anlaşmalar imzaladı. 
Babası Kalavun'un Aragon Kralı III. Alp
honsa ile yaptığı antlaşmayı Il. James ile 
yeniledi (29 Ocak ı 293). Ayrıca Menteşe. 
Aydın ve Karamanoğulları ile de ilişkiler 
kurdu. Karamanoğlu Mecdüddin Mah
mud Bey Alaiye'yi Franklar'ın elinden alın
ca (Cemaziyelevvel 692/Nisanl293) bu
rada ei-Melikü'I-Eşref Halil adına hutbe 
okutmuştur. 

Sultan Halil'i öldüren emirler liderleri 
Bedreddin Baydara'yı ei-Melikü'I-Kahir 
(ei-Melikü'I-Evhad) lakabıyla sultan ilan et
tiler. Ancak Bedreddin'in saltanatı uzun 
sürmedi. Bir iki gün sonra Zeynüddin 
Ketboğa ei-Mansüri, üstadüddar (Üsta
dar) Hüsameddin ve Sultan Halil'e bağlı 
memlükler Bedreddin Baydara'yı daha 
Kahire'ye varmadan öldürüp Halil'in kü
çükyaştaki kardeşi ei-Melikü'n-Nasır Mu
hammed'i sultan ilan ettiler. Kısa bir sü
re sonra iktidarın gerçek sahibi olan Zey
nüddin Ketboğa ei-Melikü't-Adil unvanıy
la Memlük tahtına çıkmayı başardı ( 694/ 
ı295). 
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(bk. Al.Ai). 

HALIL MERDEM BEK 
(~ ı"~.r'J#) 

Halil b. Ahmed Muhtar 
b. Osman Merdem Bek 

(1895-1959) 

Arap şairi, yazar 
ve edebiyat tarihçisi. 

_j 

_j 

Şam'da doğdu. Lala Mustafa Paşa'nın 
soyundan dır. Babası alim bir zat olup Hz. 
Peygamber'in soyundan gelen annesi. 
Şam müftüsü Mahmud ei-Hamzavi'nin 
kızı Fatıma Hanım'dır. Ham Merdem on 
beş yaşında iken babasını, birkaç yıl son
ra da annesini kaybetti. Mahalle rnekte
binde başladığı ilk öğrenimine ei-Meli
kü'z-Zahir İlkokulu'nda devam etti. üç yıl 
sonra girdiği idadide okurken özel ders
ler de aldı. Abdülkadir ei-İskenderani'
den sarf ve nahiv, Şam müftüsü Muham-

med Ataullah ei-Kesm'den fıkıh ve Bed
reddin ei-Haseni'den hadis okudu. Geniş 
bir aile ve kültür çevresine sahip olan 
Ham Merdem tahsilinin yanı sıra Abdur
rahman Şehbender, Şükri ei-Aseli, Ab
dülvehhab ei-İngilizi ve Rüşdi eş-Şem'a 
gibi ilim, fikir ve sanat adamlarının top
lantılarına katılarak kendini yetiştirdi. 

1. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı 
Devleti'nin elinden çıkan Suriye'de yeni 
yönetimin ilk işlerinden biri de Arapça'yı 
resmi dil haline getirmek oldu. Bunun 
için, Türkçe olan bazı resmi kayıtları Arap
çalaştıracak ve bundan böyle yazışmaları 
Arapça olarak yapacak görevli yetiştir
mek üzere Divanü'r-resaili'l-amme adlı 

bir müessese kuruldu (ı 9 ı 8). Türkçe de 
bilen Ham Merdem Bek Divanü'r-resail'e 
mümeyyiz tayin edildi; ayrıca yeni dev
lette görev alacak memurlara Arapça öğ
retilmesi konusunda çalışmalar yaptı. 
Bu amaçla hükümet tarafından açılan 
Medresetü'l-küttab ve'l-münşiin 'e inşa 

öğretmeni oldu (ı 9 ı 9). 

Halil Merdem 1921'de Muhammed 
eş-Şerikl, Şetik Cebri, Haydar Merdem 
Bek. Selim ei-Cündl, Hallm Demmüs. Ah
med Şakir ei-Kermi. Fahri ei-Barüdi, Ne
db er-Reyyis ve Nesib Şihab gibi arka
daşları ile birlikte er-Rabıtatü'l-edebiyye 
adında bir cemiyet kurdu. Başkanlığını 
kendisinin yaptığı bu cemiyet Mecelle
tü'r-Rabıtati'l-edebiyye adlı aylık bir 
dergi yayımlamaya başladı. 1920'de Su
riye'yi işgal eden Fransızlar'la mücadele
ye girişen Halil Merdem. bu dergide ya
yımladığı şiir ve yazılarıyla halkı Fransız
lar'a karşı ayaklanmaya teşvik etti. An
cak dergi 9. sayısından sonra Fransızlar 
tarafından kapatıldı. Hakkında gıyabi tu
tuklama kararı çıkarılan Halil Merdem 
Bek önce Lübnan'a, ardından İskenderi
ye'ye kaçtı . Burada dört ay kaldıktan son
ra 1926'da Londra'ya gitti. Londra Üni
versitesi'nde üç yıl İngiliz edebiyatı öğre
nimi gördü ve ihtisas yaptı. Af kanunu 
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çıkınca 1929'da Şam'a döndü. Aynı yıl ei
Külliyyetü'l-ilmiyyetü'l-vataniyye'de do
kuz sene devam edecek olan Arap edebi
yatı hocalığına başladı. Arap edebiyatı
nın önde gelen şahsiyetlerinin biyografı
lerini ele aldığı "Eimmetü'l-edebi'l-Ara
bl" serisini bu sırada yazdı. 1932'de de 
Kamil Ayyad. Kazım ed-Dağıstan! ve Ce
mil Sallba ile birlikte Mecelletü'ş-Şe]fa
fe adlı bir dergi yayımladı. 

1941 yılında ei-Mecmau'l-ilmiyyü'I-Ara
bl'nin genel sekreteri olan Halil Merdem 
Bek 1942'de Milli Eğitim bakanı, 1948'
de yine ei-Mecmau'l-ilmiyyü'I-Arabl'nin 
sekreteri. aynı yıl Kah i re Mecmau'l-luga
ti'I-Arabiyye'nin muhabir üyesi. 1949'da 
Milli Eğitim ve Sağlık bakanı. ei-Mec
mau'l-ilmiyyü'l-lraki'nin muhabir üyesi, 
1951 'de tekrar ei-Mecmau'l-ilmiyyü'I-Ara
bl'nin sekreteri, aynı yıl Irak nezdinde 
Suriye büyükelçisi, 1952'de Milli Eğitim 
ve Dışişleri bakanı olarak görev yaptı. 
1953'te ei-Mecmau'l-ilmiyyü'I-Arabl'nin 
başkanı Muhammed Kürd Ali'nin ölümü 
üzerine bu kurumun başkanlığına seçil
di. 1958'de Sovyet Bilimler Akademisi mu
habir üyeliğine kabul edilen Ham Merdem, 
ei-Mecmau'l-ilmiyyü'I-Arabl'nin başkan
lığı görevini sürdürmekte iken hastalan
dı. Tedavi için ingiltere'ye gittiyse de iyi
leşerneden döndü ve kısa bir süre sonra 
21 Temmuz 1959 tarihinde Şam'da ve
fat etti. 

Modern ilmi çalışma usullerini iyi bilen 
Halil Merdem Bek daha çok klasik Arap 
kültürüyle uğraşmıştır. Yayımladığı kla
sik divanlar ve yazdığı monografilerle 
Arap edebiyatı tarihine büyük hizmetleri 
olmuş , eski ve yeni arasında köprü vazi
fesi görmüştür. Ayrıca milli konularda 
halkı galeyana getirmek. zulüm ve hak
sızlıkla mücadele etmek için şiirler ve ya
zılar yazmıştır. ilmi ve edebi faaliyetleri 
şarkiyatçılar tarafından övgüyle karşıla
nan Halil Merdem'e çok sayıda yerli ve 
yabancı ilmi kuruluş tarafından üyelik 
verilmiştir. 

Ham Merdem'in sunilikten uzak, son 
derece samimi şiirlerinin çoğu aşk ve 
tabiat konularındadır. Tasvirlerinde ince 
bir ses, ışık, renk ve gölge arınonisi ha
kimdir. Bunlahn yanında özellikle işgalci 
Fransızlar'a karşı halkı mücadeleye, bir
lik ve dayanışmaya teşvik eden hamasi 
ve milli şiirleri de hayli yer tutar. Öte 
yandan idam cezasına karşı çıktığı hü
manist şiirleri de vardır. Ham Merdem 
Bek sanatta müstehcenliğe yer verme
diği gibi gençlik yıllarında kaleme aldığı 
birkaç parça dışında gazel de yazmamış-

tır. Onun şiirleri arasında medih ve fah
riyyeye de nadir rastlanır (Cemll SaiTba. 
XXXVII/5, s. 2-5). Ayrıca ingilizce, Alman
ca ve Farsça'dan şiir tercümeleri yapmış
tır (Fadiye Abdü llatlf ei-MeiTh. s. 123-
124). HalilMerdem Bek'in hayatı, eserle
ri ve şiirleri hakkında M. Abdülmün'im 
Hafaci ile Fadiye Abdüllatlf ei-Mellh'in 
müstakil çalışmaları (bk. bibl) ve Suriye 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yazarın 
anısına hazırlanmış bir hatıra kitabı (el
'Urube, Dımaşk 1960) bulunmaktadır. 

Eserleri. Telif Eserleri. 1. Şu'ara'ü'ş
Şam fi'l-}farni'ş-şô.liş li'l-hicre ( Dımaşk 
1925). ei-Mecmau'l-ilmiyyü'I-Arabl'ye üye 
olarak kabulü için hazırladığı doktora 
mahiyetinde bir tez olan eser rnüellifin 
oğlu Adnan Merdem Bek tarafından eş

Şu'ara'ü 'ş-Şamiyyı1n adıyla yeniden 
neşredilmiştir (Beyrut 1979) . z. Cemhe
retü'l-mugannin (Dımaşk 1959). Müel
lifin on sekiz yaşında iken yazıp ancak ha
yatının sonunda yayımiayabildiği bu eser 
ibnü'n-Nakib'ın Urcuze'sinin şerhidir. 
Eserin tahkiki i neşri Adnan Merdem Bek 
ve Ahmed ei-Cündl tarafından yapılmış
tır ( Dımaşk 1384/ 1964). 3. Kitabü'l-A 'ra
biyyô.t (nşr. Adnan Merdem Bek-Ahmed 
ei-Cündl, Dımaşk 1385/1966). Fesahat sa
hibi bedevilere dairdir. 4. A 'yanü '1-}far
ni'ş-şaliş 'aşer fi'l-fikr ve's-siyase ve'l
ictima' (nşr. Adnan Merdem Bek, Beyrut 
1971. 1977). s. Şu'arô.'ü'l-A 'rab ( n şr. 

Adnan Merdem Bek. Beyrut 1398/1978 ). 
Az tanınan çöl şairlerinin hayatları ve şi
irleriyle ilgili bir eserdir. 6. İbnü'l-Mu
]faffa' ( Dımaşk 1930) . 7. el-CaJ:ıi? (Dı
maşk 1930) . 8. İbnü'l-'Amid (Dımaşk 
1350/1931). 9. eş-ŞaJ:ıib b. 'Abbdd (Dı
maşk 1351 / 1932). 10. el-Ferezda]f (Dı 

maşk 1358/1939) 1 t. Ebu Nüvas el-lfa
san b. Hani' (nşr. Adnan Merdem Bek, 
Beyrut ı406/ ı986). 12. İbnü'r-Rı1mi (nşr. 
Adnan M erdem Be k. Beyrut ı 408/ 1988). 
Son yedi eser "Eimmetü'l-edebi'I-Arabl" 
serisi olarak kaleme alınmıştır. 13. er
Ra}fş (Dımaşk 1939). 14. Divanü Ijalil 
Merdem Bek (nşr. Adnan Merdem Bek, 
Dımaşk 1379/1960). 15. Dımaş]f ve'l
Kuds fi'l-'işrinat (nşr. Adnan Merdem 
Bek, Beyrut 1398/1978). 16. Resa'ilü'l
Ijalil (nşr. Adnan Merdem Bek. Beyrut 
1399/ 1979). 17. Yevmiyyatü'l-Ijalil (Ise
ne 1363 li'l-hicreJ; nşr. Adnan Merdem 
Bek, Beyrut 140011980) 18. Te}farirü'l
Ijalil ed-diblı1masiyye (nşr. Adnan Mer
dem Bek, Beyrut 1402/1982). 19. MuJ:ı{ı
c;Iaratü'l-Ijalil fi'l-inşa'i'l-'Arabi (nşr. 
Adnan M erdem B ek, Beyrut 1985 ). ZO. 
Kitabü Va]ffi'l- Ve zir Lala Muştatd Bd-
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şô. (Dımaşk ı925) zt. Kitabü Va]fti Fa
tıma Ijô.tı1n bint MuJ:ıammed b. es
Sultan el-Melikü 'I-Eşref Kansu el
Gavri ( Dımaşk 1925 ). Tahkikleri. 1. EbQ 
Osman ei-Üşnandanl. Kitdbü Me'ani'ş
şi 'r ( Dımaşk ı 340/1922) z. Divanü İbn 
'Uneyn (Dımaşk 1946) 3. Divanü 'Ali 
b. el-Cehm (Dımaşk 1369/1949; Beyrut 
1971) 4. Divô.nü İbn .lfayyı1s (1-lı. Dı 
maşk 195 1) 5. Divanü İbni'l-.lfayyô.t 
(Dımaşk 1377/1958) 
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HALiL NÜRİ 
(ö. 1213/1 799) 

Osmanlı vak'anüvisi. 
_j 

Tanınmış bir aileye mensup olup Sad
razam Naill Abdullah Paşa'nın torunu. 
kalem erbabından Feyzullah Şakir Beye
fendi'nin oğlu. Şeyhülislam Mustafa Aşir 
Efendi'nin damadıdır. Hayatının ilk yılları 
hakkındaki bilgiler yetersizdir. Genç yaş
ta kaleme intisap ederek 1784'te hace
ganlığa yükseldiği. 178Tde top arabacı
ları katibi ve ardından arnedi halifesi ol
duğu bilinmektedir ( Sicill-i Osman i, IV. 
590). 3 Aralık 1790'da maliye tezkireci
si ve küçük rQznamçeci olan Halil Nuri. 
Vak'anüvis Ahmed Vasıf Efendi'nin 1 209'
da (1794) Midilli'ye sürgüne gönderilme
si üzerine onun yerine beşinci defa vak'a
nüvisliğe getirilen Sadullah Enver!' nin kı
sa süre sonra 13 Reblülahir 1 209'da (7 
Kasım 1794) vefatının ardından vak'anü
visliğe tayin edildi ve vefatına kadar ara
lıksız dört yıl bu görevde kaldı. Hizmeti 
süresince dönemin olaylarını altı cilt ha-
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