
HALiL RiFAT PASA 

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. 



Eserleri. 1. Keşfü'l-memalik ve be

yanü't-turu~ ve'l-mesalik. Müellif, 857 
(1453) yılında tamamladığı bu iki ciltlik 
çalışmasını olayların şahitlerinden. gü
venilir ravilerden ve daha önce yazılmış 
eserlerden faydalanarak kırk bölüm (bab) 
halinde kaleme almış. daha sonra da ha
cimli ve uzun bulduğu için Zübdetü Keş
fi'l -memalik ve beyani't-turu~ ve'l
mesalik adıyla özetlemiştir. On iki bö
lüm olarak düzenlenen Zübdetü Keşfi'l

memiilik'te müellif Mısır'ın mabed ve zi
yaretgahları. şehir ve kaleleri, diğer mi
mari eserleri sebebiyle başka ülkelerden 
daha üstün olduğunu söyler. Sultan 1 ha
lifenin vasıflarından; vezir, emir. kadıl

kudat, evladü'l-mülük, naibü's-saltana. 
atabegü'l-asakir. karanis. ecnadü'l-hal
ka, haseki. tavaşive perdedarlardan; ha
zine, silahhane. ev, mutfak. tavla, şikar
hane ve köprülerden; Nil nehrinin taş
ması esnasında alınacak tedbirlerden; 
vali ve memurlardan; Arap. Kürt ve Türk 
emirlerinden; İslam ülkelerinden ve ib
ret alınması gereken çeşitli olaylardan 
bahseder. Eser bu yönüyle Memlükler 
döneminde Mısır'ın siyasi ve içtimal tari
hi, teşkilat ve idaresi hakkında yazılan en 
önemli kaynaklardan biridir. Yazma nüs
haları Bibliotheque Nationale (nr. 1724, 
2258) ve Topkapı Sarayı Müzesi Kütüpha
nesi'nde (lll. Ahmed, nr. 2990) bulunmak
tadır. Kitabın bir bölümü Silvestre de 
Sacy ve Antoine -lsaac tarafından Fran
sızca tercümesiyle birlikte ve Extrait du 
livre intitule la Creme le l'exposition 
detailJee des provinces et tableau 
des chemins et des routes; Par Khalil 
ben Schahin Dhaheri : Min Kitdb Zub

dat Kast al-mamalik wa bayan at
turuq wa-1-masalik adı altında (Paris 
1806). tamamı ise ilk defa Paul Ravais
se tarafından yayımlanmıştır (Zoubdat 
Kachf el-Mamalik tableau politique et 
administratif de L'Egypte, de la Syrie et 
du Hidjaz, Paris 1894 ). Richard Hartmann, 
eserin Suriye ve Filistin'le ilgili bölümleri
ni Tübingen Üniversitesi Felsefe Fakülte
si'nde doktora tezi olarak işlemiş ve Al
manca çevirisiyle birlikte neşretmiştir 
(Die geographischen nachrichten über 
PaUistina und Syrien in ljalil a.ç-~ahiri's 
Zubdat Kach{ al-mamalik, Kirchhain 1907). 
Daha sonra Jean Gaulmier kitabın tama
mını (La Zubda Ka chf Al-Mamalik de 
Khalil A?-~iihiri, Beyrouth 1950), lnsti
tut Français de Venture de Paradis'nin 
yaptığı Fransızca çeviriyi yayımiarnıştır 

( Damascus 1950). Son olarak Fuat Sez
gin, Silvestre de Sacy. Antoine-lsaac ve 
Richard Hartmann'ın çalışmalarıyla bir
likte Paul Ravaisse'nin neşrini lslamic 
Geography serisi içinde (LXXIX. ci lt) of
set olarak neşretmiştir (Frankfurt 1993) . 
z. el-İşiirat li 'ilmi'l- 'ibiira t. Rüya tabir
namesi niteliğindeki bu eserin Atıf Efen
di (nr. ı 973). Ragıb Paşa (nr. 646). Köp
rülü (nr. ı ı6). istanbul Üniversitesi (nr. 
A35, 2912, 3887, 6245, 6266) ve Kahire 
(nr. 4856) kütüphaneleriyle Bibliotheque 
Nationale'de (nr. 2752) çeşitli nüshaları 

bulunmaktadır. Kitap. Abdülgani en
Nablusi'nin Ta'tirü'l-eniim ii ta'biri'l
menam'ının kenarında basılmıştır (Ka
hire ı 301/ ı 883). 

Otuz kadar eser yazdığı rivayet edilen 
Halil b. Şahin ayrıca, kaynaklarından biri 
olan Salimi'nin Kitiibü'l-İşare ila 'il
mi'l-'i b are'sine otuz ayrı bölüm ilave et
miştir. İbn Tağriberdi'ye göre Halil aynı 
zamanda iyi bir şairdi ve birkaç ciltlik bir 
divanı vardı . Kaynaklarda zikredilen di
ğer eserleri de şunlardır: el-Meviihib 
fi'V.tiliifi'l-me~ahib , el-Münif fi'l-in
şa'i'ş-şerif, ed-Dürretü'l-muc;lıyye fi's 
sireti'l-marc;lıyye, el-Kevkebü '1-mü
nir ii uşuli't-ta'bir (Zirikll, ll, 3 I 8; EF 
IFr.J, lll, 960). 
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HALiLi 
(ö . 890/1485) 

Fürkatnfime 

HALiLi 

adlı eseriyle tanınan divan şairi. 
_j 

Aslen Diyarbekirli'dir. Hayatıyla ilgili 
bazı olaylara bakılarak 81 O ( 1407) yılı ci
varında doğduğu tahmin edilmektedir 
(Ali Emiri. ı. 277) . Fürkatname'sinde . 
tahsilini Acem diyarında tamamladıktan 
sonra tasawuf yolunu seçerek bilgisini 
arttırmak için bir arkadaşının ısrarı üze
rine Diyarırüm'a geldiğini söyler. Kaynak
larda da Fatih Sultan Mehmed dönemin
de Diyarbekir'den veya "diyar-ı şark"tan 

devrin önemli bir ilim merkezi olan iz
nik'e geldiği ve bu şehirde ikamet ettiği 
kaydedilmektedir (Se hi. s. 64; Aş ık Çele
bi, vr. 269b; LatTfl. s. 147). 870'te (1465) 
istanbul'a gidip bir yıl kaldıktan sonra iz
nik'e dönen ve burada kurduğu hankah
ta ömrünün sonuna kadar şeyhlik yapan 
H aiTti aynı şehirde vefat etmiştir. Çağdaş
larından Şeyh Zarifi. "Biz Halili'den dem 
ursak n'ola oldur pirimiz 1 Cur'a-i bezm-i 
ezelden sundu ol sahba bize" beytinde 
(Ali Emtrt. ı. 280) onu kamil bir şeyh ola
rak nitelendirir. 

Latifı. Halili'nin sanatlı kafiye kullan
makta mahir bir şair olduğunu söyler 
(Tezkire, s. 147) . Arapça-Türkçe mOiem
ma'lar da yazmış olmakla beraber onun 
en güzel şiirleri terkibibend, terciibend 
ve murabbalarıdır. Tasavvufı, hikemi. aşı
kane şiirlerin yanı sıra her beytinde bir 
başka fikrin işlendiği konu birliğinden 
uzak manzumeler de kaleme almıştır. 

Yetiştiği muhit bakımından eserlerin
de Azeri Türkçesi'nin dil özellikleri görü
len Halili daha çok Seyyid Nesimi'nin te
sirinde kalmıştır. Bazı şiirlerinin kafiyele
ri bile Nesimi'ninkilerle aynıdır. Bununla 
beraber kendisi de Habibi gibi bazı Azeri 
şairleri üzerinde etkili olmuştur. Mehdi, 
Safi, Sirozlu Sa'di ve Melihi ile karşılıklı 
şiirler yazan Halili'nin şiirlerine XVI ve 
XVII. yüzyıllarda birçok şair tarafından 
nazireler yazılmıştır. 

HalTil asıl şöhretini samimi bir dille ka
leme aldığı Fürkatniime adlı tasawufi 
mesnevisiyle sağlamıştır. Müellifin. "Çün
ki harf eyleye ehl-i tevarih 1 Kitab ismin 
bulur kendüye tarih" (Fürkatname, vr. 
44b) beytinde belirttiği gibi eser. "für
katname" kelimesinin ebced hesabıyla 
karşılığı olan 876 (1471-72) yılında ta
mamlanmıştır. Gibb de eserin adının ya
zıldığı yıla işaret ettiğini söylemesine rağ-
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