
anlaşıldı. Bunun üzerine buradaki No
gaylar eski topraklarına geri gönderildi
ler ve zaptettikleri yerdeki yedi köy bo
şaltıldı. Fakat toprak tecavüzleri sebe
biyle anlaşmazlık sürdü. 1730'da iki sa
atlik arazi dışında kalan boş yerlerin kul
lanım hakkının, vergilerin Bağdan vay
vedalığına verilmesi ve buranın Bağdan 
toprağı olduğunun tanınması şartıyla 

Nogaylar'a bırakıldığı konusunda bir an
laşma sağlandı. Böylece Halil Paşa Vur
du'nun sınırları oldukça genişlemiş olu
yordu. 1768 savaşı sırasında Halil Paşa 
Vurdu'ndaki Tatar kabilelerinin büyük 
bölümü bölgeden kaçtıysa da 1774 Kü-

Halil Pasa Vurdu'na ilave edilen araziyle ilgili 1123 117111 
tarihli sınırname Halil (BA, TD, nr. 860, s. 43) 
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çük Kaynarca Antiaşması'ndan sonra 
bunlar Bucak'a geri döndüler. Bu arada 
177S'te Bağdan Voyvodası lll. Grigore 
Chica (Gika). iki saatlik arazinin kuzey ke
simini geri alıp burada Hotarniceni vila
yetini kurdu. Ancak geri dönen bazı ka
bileler yeniden Bağdan toprağına gire
rek evler yapıp yerleştiler. Bağdan vay
vadasının şikayeti üzerine 1780'de böl
gede yapılan teftiş sonucu Or Mehmed 
ve Orakoğlu kabilelerinin Bağdan ara
zisinde köyler kurdukları tesbit edildi. 
Bunlardan Orakoğlu kabilesinin Hotarni
ceni arazisindeki yedi köyü boşaltılarak 
Halil Paşa Vurdu'na nakledilmesi. otuz 
iki saatlik araziden ayrılan ve Or Meh
med kabilesine ait köylerin bulunduğu 
on altı saatlik arazideki altı köyün terke
dilip geri kalan otuz altı köyün vergilerini 
Boğdan'a vermek şartıyla bunlara bıra
kılması kararlaştırıldı ( BA, Cevdet- Hari
ciye, nr. 5095). Aynı yılın ağustos ayında 

yapılan tahrire göre Oruçoğlu, Orakoğlu 
ve Or Mehmed adlı kabHelere ait köyler
den elli yedisi Halil Paşa Vurdu içinde, 
otuz altısı Bağdan arazisinde kalmıştı 
(TK, TD, nr. 83, vr. 31 b). 

Halil Paşa Vurdu'yla ilgili meseleler 
XIX. yüzyılın ilk on yılında da sürdü. 
1802'de Bağdan boyariarı Osmanlı Dev
leti'ne başvurarak bölgedeki Tatarlar'
dan şikayetçi oldular. 1812'de imzalanan 
Bükreş Antiaşması ile Bucak bölgesi 
Ruslar'a bırakılınca Halil Paşa Vurdu da 
Rus idaresi altına girmiş oldu. Antlaşma 
gereği bölgedeki halkın büyük kısmı göç 
etti. Ancak burada az da olsa Tatar grup
ları kaldı. 1918'de Romanya'ya bırakılan 
bölge ll. Dünya Savaşı'ndan sonra Sov
yetler Birliği topraklarına dahil edildi. 
Bugün bölgede din, dil ve etnik bakım
dan farklı gruplar yaşamaktadır. 
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HALiL RiFAT PASA 

HALiL RİFAT PAŞA 
(1827-1901) 

Osmanlı sadrazamı. 

Serez'in Lika köyünde doğdu. Babası 
Nevrekoplu bölükbaşı İbrahim Ağa'dır. 
üç yaşında iken ailesi Serez'e nakledince 
ilk tahsilini burada yaptı. 1844'te Serez 
Tahrirat Kalemi'ne maaşsız olarak girdi. 
1851 'de Selanik Tahrirat Kalemi' nde, da
ha sonra Vilayet Meclisi Kalemi'nde gö
rev yaptı. Bazı valilerin maiyetinde divan 
katipliğiyle Vidin ve Vanya vilayetlerinde 
bulundu. 18S2'de Muhasebe-i Maliyye 
Meclisi mazbata odasında altı ay kadar 
çalıştı. 1852'den 1860'a kadar Edirne, 
Harput, Erzurum vilayetlerinde divan 
katipliği yaptıktan sonra 1860'ta İstan
bul'da Meclis-iVala-yı Ahkam-ı Adliyye 
mazbata odasına tayin edildi. 1861 'de 
divan kitabetiyle Silistre vilayetine gönde
rildi. 1864'te Tuna Vilayeti Meclis-i İdare 
başkati bi, üç ay sonra da vilayet mektup
çusu oldu. Midhat Paşa ile birlikte çalıştı 
ve büyük ölçüde onun tecrübelerinden 
faydalandı. 

1868'de Varna, 1869'da Tırhala. 1873'
te Vidin mutasarrıflıkl~rında bulundu. 
187S'te Rumeli beylerbeyi payesi verilen 
Halil Rifat Paşa 1876'da vezir rütbesiyle 
Tuna valiliğine tayin edildi. Ardından sı
rasıyla H alep, Kosova, Selanik ( 18 78) va
liliğ i yaptı. Selanik'te eşkiya çetelerinin 
faaliyetleri yüzünden vilayetin idaresi 
güçleştiği için görevinden istifa etti 
( 1880). Aynı yıl U mOr-ı Nafıa Komisyonu 
üyesi, 1882'de Sivas valisi oldu. Burada 
tarım, eğitim vebayındırlik faaliyetleriy
le tanındı. İki buçukyıl sonra Giritvaliliği
ne tayin edildiği halde gönderilmedi ve 
Sivas'ta bırakıldı. Bazı dedikodular üze
rine 188S'te aziedilip Aydın, 1886'da da 
Bağdat valiliğine getirildi . Mal1 durumu
nun bozuk olduğunu ileri sürmesi üzeri
ne Bağdat'a gönderilmesinden vazgeçil-

Halil 
Rifat Paşa 
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di. 188Tde Manastır. 1889'da ikinci defa 
Aydın valisi oldu. İzmir'de önemli ölçüde 
imar faaliyetlerinde bulundu. 1891'de 
Dahiliye nazırlığına tayin edildi. 189S'te 
kendisine ek görev olarak Şura-yı Devlet 
başkanlığı vekaleti verildi. 

7 Kasım 189S'te aziedilen Kamil Pa
şa'nın yerine sadrazamlığa getirildi. Bir 
müddetten beri Babıali'de olup bitenleri 
gizlice saraya bildiren Halil Rifat Paşa bu 
şekilde adeta padişah tarafından müka
fatlandırılmış oldu. Ayrıca sadarete geti
rilmesinde. tayininden üç gün önce padi
şah;:ı sunduğu "Devlet-i Ebed-müddet-i 
Aliyye-i Osmaniyye'nin Ahval-i Hazırası" 
başlıklı layihasının da etkili olduğu sanıl
maktadır. Bu layihada, Osmanlı ülkesin
de Ermeni ve Bulgarlar'ın ortaya çıkar
dıkları güçlüklerle memlekette yaşanan 
mali bunalıma temas edilmekte, devlet 
memurlarının ve özellikle Hariciye Neza
reti'nin çalışmaları eleştirilmekteydi. 

Halil Rifat Paşa'nın sadrazam oluşu 
kamuoyunda hayret uyandırdı. Zira çol5 
buhranlı bir devir yaşanıyordu ve onun, 
ülkenin içinde bulunduğu güçlüklerio al
tından kalkması oldukça zordu. Sultan 
Abdülhamid ise devlet idaresini tama
men elinde bulundurmak arzusundaydı . 

Halil Rifat Paşa. sadareti sırasında Er
meniler'in çıkardığı banka olayı, galibiyet
le biten Yunan Savaşı (ı 897). Makedonya 
hadiseleri, Girit'in Osmanlı idaresinden 
çıkışı. Laranda ve Tabini'nin alacakları 
meselesi, Fransa'nın bazı yeni imtiyazlar 
sağlaması ve bunların diğer devletlere 
de tanınması gibi meselelerle uğraşmak 
zorunda kaldı. 

Şura-yı Devlet üyesi olan oğlu Cavid 
Bey'in köprü üzerinde Yanyalı Mustafa 
adlı bir Arnavut tarafından öldürülmesi 
Halil Rifat Paşa'yı çok sarstı. Birçok defa 
istifa etmek istediyse de kabul edilmedi. 
Hastalığı artıp iş göremez hale gelince 
Adiiye Nazırı Abdurrahman Paşa sada
ret vekaletine tayin edildi. 9 Kasım 190 1'
de vefat etti ve Eyüp'te Mihrişah Sultan 
Türbesi yakınına gömüldü. 

Çeşitli Osmanlı ve yabancı devlet ni
ş_anlarını taşımakta olan Halil Rifat Paşa 
aslında düzenli bir tahsil görmemiş. 
taşra memuriyetlerinde ve valiliklerde 
bulunarak idari işleri öğrenmişti . Onu hi
maye eden ve elinden tutan daha çok 
Midhat Paşa olmuştur. Sonradan Sultan 
Abdülhamid'in gözüne girmeyi başaran 
Halil Rifat Paşa Aydın. Sivas. Manastır 
valiliklerinde yararlı hizmetlerde bulun-,. 
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muş ve buraların imarına çalışmıştır. 
Darülaceze'nin kuruluşu ve hizmete açı
lışı da onun Dahiliye nazırlığı ve sadra
zamlığı sırasında olmuştur. Sivas valili
ğinde iken söylediği. "Gidemediğin yer 
senin değildir" düsturuyla birçok yol 
yaptırmıştır. Toprağın işlenmesi, orman
ların korunması. köy yollarının yapılması 
ve bakımı. okul inşası. yapıların korun
ması vb. konularda on bir adet "tenbih
name" yayımiayarak halka çözüm yolları 
göstermiş ve uyarılarda bulunmuştur. 

Kibarlığı. nezaketi ve iyilik severfiğiyle de 
tanınan ve saygı duyulan bir devlet ada
mı olan Halil Rifat Paşa Jön Türkler'e 
karşı olumsuz tavır takJnmış, padişaha 
bağlı kalarak onun güvenini kazanmıştır. 
IL Abdülhamid, hal'inden sonra Selanik'
te hükümdarlığının muhasebesini yapar
ken doktoru Atıf Hüseyin'e mükemmel 
bir tek sadrazam gördüğünü, onun da hiç
bir vakit kendisini telaşa düşürmeyen Ha
lil Rifat Paşa olduğunu söylemiştir. 
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Iii ATiLLA ÇETİN 

HALİL b. şAHiN 
(~ı.:. ı.J! J#-) 

Garsüddin Halll b. Şahin ez-2ahiri 
(ö. 873/1468) 

Memlük devlet adamı, tarihçi. 
.J 

813'te ( 141 O) Kah i re veya Kudüs'te 
doğdu. MemlükSultanı ei-Melikü'z-Zahir 
Seyfeddin Berkuk'a nisbetle Zahiri diye 
tanınır (Sehavi, lll, 195). Emir Şeyh es-

Safevi'nin memlüklerinden olan babası 

Şahin, Kahire'de Emir Özbek ed-Deva
dar'ın hizmetinde emir-i şi kar idi. Halil b. 
Şahin tahsilini Kahire'de yaptı ve Kur'an'ı 
ezberleyip İslami ilimleri okudu. Babası
nın ölümünden sonra kısa bir süre Emir 
Özbek'in hizmetinde bulundu. Arkasın
dan el-memalikü's-sultaniyyeye (su ı ta
nın kapıkulu birlikleri) alındı ve ei-Meli
kü'I-Eşref Barsbay tarafından darpM
neyle ilgili bir göreve tayin edildi (824/ 

1421) . Daha sonra İskenderiye'ye hacib 
olarak gönderildi; 837'de (1433) buna 
ilaveten şehrin nazırlığı, kısa bir ara ile 
de naibliği uhdesine verildi. Fakat 839'
da (1435) bütün görevlerinden aziedildL 
Aynı yıl tablhanat emirliğiyle Kahire'deki 
iktaına döndü ve bir müddet sonra da 
Taceddin ei-Hatir'in yerine vezirliğe geti
rildi. Bir ay dolmadan yine aziediidiyse de 
mukaddemü elf rütbesiyle sultanın 

meclisine katıldı . 840'ta (1436) emirü'l
hac sıfatıyla Mısır hacılarının başında 
Kabe örtüsünü Mekke'ye götürdü. Erte
si yıl Kerek naibi oldu. Daha sonra ei-Me
likü'z-Zahir Çakmak tarafından önce Sa
fed'e atabeg, ardından da Hasan Şah'ın 
yerine Malatya'ya naib olarak gönderildi 
(84311439) . Malatya'da dört yıl kaldı ve 
bu zaman zarfında iki defa Kahire'ye gi
dip hediyelerle sultanın huzuruna çıktı. 
84Tde (1443) Kahire'yi ikinci ziyaretinde 
Halep'e atabeg tayin edildi. Fakat bura
da Halep naibi Kanibay ei-Hamzavi ile 
anlaşmazlığa düştü ve sultanın emriyle 
848'de (1444) hapse atıldı; daha sonra 
İbn Hacer ei-Askalani'nin ricası üzerine 
serbest bırak)lıp Kudüs'e sürüldü ve 
8SO'de (1446) Kudüs naibliğine getirildi. 
Ertesi yıl emirü mie mukaddemü elf rüt
besiyle Dımaşk'a gönderildi ve Dımaşk 
hac kervanının em irliği de uhdesine veril
di. Halil'in daha sonra Kerek naibi olduğu 
anlaşılmaktadır; çünkü 8STde (1453) ei
Melikü'z-Zahir Çakmak öldüğünde bu gö
revde bulunuyordu. Şehabeddin Ahmed 
el-Müeyyed'in kısa süren saltanatı sıra
sında ( 865/1461) Kahire'de kaldı; Hoşka
dem de (1461-1467) onu herhangi bir 
göreve tayin etmeden haftada iki defa 
meclisine katılması kaydıylayine Kahire'
de tuttu. Hoşkadem'den sonra,Halep'e, 
arkasından Trablus'a gönderilen( Halil bu
rada vefat etti. Çok hareketli siyasi ha
yatı yanında ilimle de meşgul olan Halil 
b. Şahin. Hanefi idi. İbn Hacer'den hadis 
dinledi ve icazet aldı. Tarihçi. fakih ve 
müfessir Abdülbasıt ei-Malati onun oğ
ludur. 


