
Halil Nuri'nin "Nizam-ı Zabt-ı Vekayi'" 
başlığı altında takdim ettiği arzı, onun 
tarihçilik anlayışı ve olayların kaydedil
mesi hususundaki görüşünü yansıtması 
bakımından dikkat çekicidir. Burada olay
ları kaydetmenin önemi, devletin bu işe 
liyakatli, tecrübeli, güvenilir birini tayin 
edip bundan sonra artık devlet erkanı
nın ondan hiçbir şeyi saklamaması ge
rektiği, ancak bir müddetten beri hadi
seleri yazmakla görevli olduğu halde olay
ların kendisinden gizlendiği, bunun bir 
şeyler yazmış olmak için sözün gereksiz 
yere uzatılınasına yol açacağı, göreve 
geldiğinde Osmanlı Devleti'ne nizarn ve 
intizam verilmesi hususunda büyük bir 
gayretin bulunduğunu gördüğü, bir ko
nunun aslına vukuf için eskiye ait belge
lere ulaşılması gerektiği belirtilmekte
dir. Ayrıca vekayi' zabtının Osmanlı Dev
leti'nde esas mesele olduğu, hadiseleri 
yazarken vak'anüvisin dikkatli olması ve 
tahkik fikrinin bulunması, devlet adam
larının kendisine bazı hususları söyleme
si ve hatırlatması gerektiği de vurgula
nır. Müellif bu arada, tevclhata dair mu
amelatın ilmühaberlerinin tahvil ve ruus 
kalemi tarafından, teşrifata dair olanla
rın teşrifat kalemi tarafından vak'anüvi
se verilmesi adetken bir süredir bu uy
gulamanın terkedildiğinden yakmarak 
bunun yeniden temini için emir verilme
sini de istemektedir. Bu arz üzerine çı
kan buyrulduda vekayiin sıhhati üzere 
kaydedilmesinin esas olduğu belirtile
rek belgelerin mektubi, beylikçi, arne
di vb.den hangisine aitse reisülküttab
dan izin alınıp verilmesi, ruCıs ve teşrifat 
kalemlerinin de evrak suretlerini yine 

vak'anüvise iletmeleri konusunda ilgili
lere tenbihatta bulunulmuştur (BA, HH, 
nr 48063). 

Aynı zamanda şair olan Halil Nuri'nin 
mürettep bir divanı olup bunun bir nüs
hası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphane
si'nde bulunmaktadır (Emanet Hazinesi. 
nr. 1626) . Eserini takdim etmesi mü
nasebetiyle sadrazarnın telhisinde, şey
hülislam damadı ve eski maliye tezkire
cisi Halil Nuri ile yine şair olan oğlu Nebil 
Bey'in burada yer alan bazı şiirlerinden 
dolayı ödüllendirilmeleri gerektiğ i yolun
daki istek ll l. Selim tarafından kabul edil
miştir (BA, HH, nr. 14599). 
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1065 (1655) yılı civarında İlbasan'da 
doğdu . Büyük kardeşi Sinan Ağa'nın bos
tancıbaşılığı zamanında Bostancı Ocağı'

na girdi. Onun ölümünden sonra şatır*-
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HALiL PAŞA. Arnavut 

lar kethüdası oldu. Arkasından Bağdat 
Valisi Kalaylıkoz Ahmed Paşa ile birlikte 
Bağdat'a gitti. Daha sonra İstanbul'a ge
lip tekrar Bostancı Ocağı'na girdi. Ardın
dan odabaşı ve bir müddet sonra haseki 
ağa oldu. Maraş Beylerbeyi Rüşvanzade 
Halil Paşa'nın Rakka taraflarındaki eşya
sını teslim almakla görevlendirilmişken 
1711 yılı sonlarında bostan cı başılık göre
vine getirildi. Dört buçuk yıl kadar bu gö
revde bulunan Halil Ağa, Avusturyalı
lar'ın Venedikliler'le yapılan savaşı baha
ne edip mevcut barışı bozma niyetleri 
üzerine 11 Ocak 1716 tarihinde. yerine 
mütesellim göndermek şartıyla Erzu
rum beylerbeyiliğine getirildi ve hemen 
Niş Kalesi'nin onarımıyla görevlendirildi 
(Raşid, IV, ı 81 ); ardından da vezirlikle 
Belgrad muhafızlığına nakledildL 

Veziriazam (Şehid) Ali Paşa kumanda
sındaki Osmanlı ordusu Venedik' le bir 
antlaşma yapan Avusturya'ya karşı sefe
re çıktı. Ancak Yaradin Savaşı'nda veziri
azamın şehid düşmesi üzerine yerine 
hemen yeni serdar tayini icap etti. Ordu
da vezir rütbesinde kimse bulunmadı
ğından kimin serdar olacağı yolunda tar
tışma ve dedikodular çıktı. Sonunda. he
zimet haberini bir süre önce İstanbul'a 
bildiren Belgrad muhafızı Halil Paşa or
du ileri gelenleri tarafından serdarlığa 
seçildi ve durum İstanbul'a bildirildi. Ha
lil Paşa. lll. Ahmed tarafından Mevküfati 
İ brahim Efendi'nin de (Damad İbrahim Pa
şa) tavsiyesiyle 4 Ramazan 1128 (22 Ağus
tos 1716) tarihinde sadrazamlığa getiril
di. Kendisine yardımcı olarak öteden be
ri devlet işlerinde tecrübesi olan Defter
dar Sarı Mehmed Paşa verildi (Raşid. IV, 
286-287, 317). Belgrad'da bulunan Halil 
Paşa, sınır boylarında önemli bir istih
kam durumundaki Tımışvar'ın düşme
sinden sonra (Ekim 1716) askerin dağ ıl

masını önlemek için Tımışvar'ın düştüğü 

haberini gizli t utup ordu ile birlikte Edir
ne'ye döndü. Uzun süre hazırlıklarla uğ

raştı ve 12 Haziran 1717'de sefere çı k

tı. Avusturyalılar'ın kuşatması altındaki 

Belgrad önlerinde yapılan savaşta devlet 
ileri gelenleri arasındaki ihtilaf yüzünden 
Osmanlı ordusu yeniidi ve Niş tarafına 

çekildi. Hemen ardından da Belgrad Ka
lesi Avusturyalılar'a teslim oldu (ı 8 Ağus
tos). Ordu ileri gelenleri yenilginin so
rumluluğunu Halil Paşa'ya yüklediler. 
Bunun üzerine 26 Ağustos 1717'de sad
razamlıktan aziedilen Halil Paşa Selanik 
muhafızlığına gönderildi. Katline emir 
çıktıysa da bundan haberdar olduğu için 
kaçtı ve birkaç yıl İstanbul'da bostancı 
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hasekilerinden Abdi'nin evinde gizlendi. 
Yakalandığı zaman bazı devlet adamla
rının araya girmesiyle Midilli'ye sürgüne 
gönderildi (Haziran ı 720). Ardından da 
Ağustos 1720'de vezirlikle Boğazhisarı 
muhafızlığına getirildi (Raşid, V, 274). 

Halil Paşa. bir müddet saklandığı evin 
sahibi Abdi Haseki'den çekindiği için ile
ride kendisine devlet hizmeti nasip olur
sa onu kethüda yapacağına söz vermiş
ti. Boğazhisarı muhafızı olunca Abdi Ha
seki'yi kendisine kethüda yaptı ve işleri 

onun eline bıraktı. Bu durum pek çok şi
kayete yol açtı. Bunun üzerine Abdi Ha- · 
seki ölümle cezalandırıldığı gibi Halil Pa
şa da onun bu hareketlerine göz yumdu
ğu gerekçesiyle Kasım 1720'de vezirliği 
kaldırılıp Limni adasına sürüldü (Raşid, 

V, 274-275). Daha sonra yılda 3 yük akçe 
maaşla emekliye sevkedilerek Midilli'de 
mecburi ikamete tabi tutuldu ve vezare
t i iade edildi. Yedi yıl süren bu sürgün 
hayatının ardından 22 Kasım 1727 tari
hinde Eğriboz Kalesi muhafızlığı şartıyla 
Karlı- ili sancağı beyiiğine . 1728 Ocak 
ayında Kandiye (Girit) eyaleti beylerbeyi
liğine getirildi (Çelebizade Asım Efendi, 
s. 545). Bu yılın ağustos ayı sonlarında 
Hanya sancak beyi oldu: 1733 Haziranın
da yeniden Kandiye beylerbeyiliğine ta
yin edildi (Subhl, vr. 54b) ve aynı yıl için
de öldü (Sicill-i Osmanf. ll, 293). 

Kaynaklarda yumuşak huylu. dindar 
ve dervişmeşrep bir kişi olarak nitelendi
rilen Halil Paşa'nın sadrazamlık yapacak 
güçte olmadığı belirtilir. Özellikle savaş 
esnasında orduyu sevk ve idareden aciz 
bulunduğu. yakınlarının tesiri altında 
kaldığı ifade edilir. 
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1 570 civarında Kayseri- Maraş yolu üze
rindeki Zeytun (şimdi Süleymanlı) kasa
basında doğdu. Devşirme olarak ocağa 
alındıktan sonra önce Acemi Oğlanları 
Mektebi'nde, ardından iç ağianı olarak 
Enderun'da eğitim gördü. Beylerbeyi 
Vak'ası'nda 1 589'da öldürülen ağabeyi 
Vezir Mehmed Paşa sayesinde temayüz 
edip 1606'da sancak beyi payesiyle ça
kırcıbaşılığa getirildi. Yabancı elçilerle 
daha bu dönemde yakın temas kurdu. 
Hatta Fransız elçisi Baran de Salignac'la 
Üsküdar çevresinde av partilerine katıla
cak kadar samimi arkadaş oldu. 1607'de 
yeniçeri ağası olarak Kuyucu Murad Pa
şa'nın Anadolu'da Celal! Kalenderoğlu 
Mehmed ve Canbolatoğlu Ali Paşa'ya kar
ş ı giriştiği sefere katıldı. Ayrıca Murad 
Paşa'nın 1608'de Doğu Anadolu'da huzu
ru sağlama mücadelesinde de başarıl ı 

hizmetlerde bulundu. 

1609 yılında Hafız Ahmed Paşa'nın ye
rine kaptan-ı derya olan Halil Paşa deniz 
tecrübesi olmamasına rağmen bu gö
revde başarı sağladı. İlk olarak M ur ad Pa
şa'nın idaresinde asilere karşı hazırlanan 

orduyu deniz yoluyla naklettiği gibi Ak
deniz'de korsaniara karşı düzenli sefer
ler yaptı. Asıl ününü 1609'da, Kıbrıs su
larında seksen topu bulunan ve Osman
lılar'ın "karacehennem", Avrupalılar'ın 
"kızıl kalyon" dedikleri Chevalier de Fra
issinet idaresindeki büyük Malta kalyo
nunu zaptedip esirler ve diğer dört beş 
kalyonla birlikte İstanbul'a getirmesi so
nucunda kazandı. 25 Kasım 1609'da ve
zirliğe yükseltildi: 161 O'da İspanya'ya 
karşı Osmanlı Devleti, Hollanda ve Fas 
arasında ittifak imkanları araştırdı . 

1611'de kaptan-ı deryalıktan aziedilin
ce yerine Damad Mehmed Paşa getirildi. 
Halil Paşa. 1613'e kadar süren mazuliyet 
döneminde Osmanlı- Hollanda münase
betlerini geliştirmeye çalıştı _ Hollanda'
nın İstanbul elçiliğine tayin edilen ve 

1612-1639 yılları arasında yirmi yedi se
ne aralıksız bu görevde kalan Cornelis 
Haga, 17 Mart 1612'de İstanbul'a geli
şinden kısa bir süre sonra paşanın yardı
mıyla kaymakam paşa ve diğer yetkililer 
tarafından kabul edildi: nihayet 1 Mayıs 
1612'de 1. Ahmed'in huzuruna çıktı. Yine 
paşanın yardımıyla Venedik ve Fransız 

elçilerinin aleyhteki faaliyetleri önlendi. 
Halil Paşa Babıali nezdinde Hollanda'nın 
çıkarlarını daima kolladı: ancak İspanya 
ve Avrupa dengesi göz önünde tutuldu
ğundan Osmanlı Devleti ile Hollanda ara-. 
sında bir ittifaka girişilmedi. 8 Şewal 
1022'de (21 Kasım 1613) Halil Paşa ikinci 
defa kaptan-ı derya olunca yeniden Ter
sane-i Amire'deki gemilerin teçhizine 
koyuldu. Türk- Hollanda -Fas ittifakı te
şebbüsü tekrar canlandı. Fas hakimi M ev
lay Zeydan'a ve Hollanda'ya mektuplar 
yazıldı. Halil Paşa 1614 Mayısında Mal
ta üzerine deniz seferine çıktı : dönüşte 

Trablusgarp'a uğrayıp bu bölgede karı
şıklıklar çıkaran Sefer Dayı'yı idam et
tirdi. Ardından Mayna bölgesindeki asi 
Rumlar'ın isyanını bastırdı . Başarıların

dan dolayı 1614'te ı. Ahmed'in taltifıne 
mazhar oldu. 

1614-1615 kışında donanmanın yeni
lenmesi ve teçhizi faaliyetlerini sürdüren 
Halil Paşa. gemilerin bir kısmını korsan
Iara karşı Akdeniz'de güvenliği sağlamak 
için bırakmıştı. 1 7 Reblülahir 1 024 ( 16 Ma
yıs 1615) tarihinde küçük bir İspanya de
niz gücüyle karşı karşıya gelindiyse de 
ciddi bir çarpışma olmadı. İstanbul'da. 
paşanın önemli bir başarı elde etmeden 
zaman geçirdiği konusunda dedikodular 
yapıldı . 1616' da donanmanın yenilenme
si ve t eçhizi işine ı. Ahmed'in desteğiyle 
tekrar girişen Halil Paşa. Osmanlı idare
sinin Cezayir ve Tunus'ta yeniden tesisi 
için yaptığı teşebbüsler de başarılı oldu: 
ayrıca bu bölgelerde İngiliz ve Felemenk 
ticaret gemilerine düzenlenen korsan 
saldırılarını önlemeye çalıştı. Kaçak mal 
ticaretinin büyük ölçüde artması ve Ka
radeniz' de sahil şehirlerine Kazak bas
kınlarının sıktaşması üzerine Halil Paşa 
buraya bir donanma gönderdi. Kendisi 
de Ege denizine bir sefer düzenledi. Bu 
faaliyetleri üzerine de 8 Zilkade 1 025'te 
( 17 Kasım 1616) sadaret makamına geti
rildi. 

Veziriazamlığı sırasında, Osmanlı Dev
leti ile imtiyaz ahidnamesi bulunan dört 
ülkenin tebaasının haraç ödeme mükel
lefıyetini kaldırdı , böylece diplomatik mü
nasebetleri ıslah etmeye çalıştı_ İspanya 
t ehdidine karşı donanmanın hazırlan-


