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HALIL RIFAT PASA
Nurettin Birol
Öz
Halil Rifat Pasa, Osmanli Devletinde bürokrasi kademesinin en alti olan
tahrirat kaleminden, en üst makam olan Sadrazamliga kadar yükselmis önemli bir devlet
adamidir.
1827 yilinda Selanik vilayetinin Siroz sancagina bagli Lika köyünde dogdu.
Okudugu tek okul sibyan mektebidir. 16 yasinda kâtip olarak memuriyete baslayarak
bürokrasi içinde yetisen Halil Rifat, çesitli vilayetlerde divan katipligi, mektupçuluk,
mutasarriflik, valilik ve sonra dahiliye nazirligi ve Sadrazamlik vazifelerinde bulundu.
Yetismesinde özellikle ünlü devlet adami Mithat Pasa’nin yardim ve destegini gördü.
Memuriyet hayatindaki en parlak icraatlarini Sivas, Aydin ve Manastir
valilikleri dönemlerinde gerçeklestirdi. Balkanlarda eskiyaya karsi orijinal mücadele
taktikleri ve Anadolu’da bayindirlik alaninda vatandas-devlet isbirligi ile gerçeklestirdigi
çalismalarla söhrete ulasti. XIX.yy.da yüzlerce vali arasinda özellikle yol yapimi
konusunda isim birakan tek sahsiyet Halil Rifat Pasadir. Bir atasözü haline gelen
“Gidemedigin yer senin degildir” sözü ona aittir. Dahiliye nazirligi ve Sadrazamliginin
ilk yillarinda en fazla mesgul oldugu mesele Ermeni isyanlariydi. II.Abdulhamid
döneminde bütün islerin saraydan yürütüldügü ve Sadrazamlarin neredeyse hiçbir
rolünün bulunmadigi bir zamanda, yumusak huylulugu ve Padisaha sadakati sayesinde 9
Kasim 1901’de vefat edene kadar makamini muhafaza edebilmistir.
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Halil Rifat Pasha
Abstract
Halil Rifat Pasha is an important statesman, who rose from the official
correspondence, which is the lowest step of bureaucracy in The Ottoman State, to The
Grand Viziership which is the optimal office.
It is the infant school, that is the only school in which Halil Rifat educated, who
was born in the village of Lika depended on Siroz Sanjak of Salonica Province in 1827.
Halil Rifat, who educated in bureaucracy by beginning appointment by a clerk at 16years
old, made the Divan Clerkship, office, ownership, governorship and then The Ministry of
the Interior and The Grand Viziership in the different provinces. In his development, he
took the support and aid of Mithat Pasha, the famous statesman especially.
In his appointment life, he realized the most brilliant activities in the periods of
Sivas, Aydin and Monastery Governorships. He had the reputation with the activities
which were realized with the state-citizen cooperation in the area of prosperity and his
original struggle tactics against the brigands in the Balkans. In the 19th century, Rifat
Pasha is only person who became famous in the subject of the road building, especially,
among the hundreds of governors. The sentence of “The place which you can not go isn’t
yours”, Which is a proverb, belongs to him. In the first years of his Ministry of Interior
and The Grand Viziership, the matter, which kept at most busy to him, was the Armenian
rebellions.
In the period of Abdulhamid the second, he could protect his official place until
he died on November 9, 1901 by the support of his loyalty to sovereign and his
tenderheartedness when The Grand Viziers had a role less and all the jobs were applied
from Place.
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Halil Rifat Pasa
Çocuklugu, Ailesi, Egitimi ve Ilk Vazifeleri
27 Ekim 1827‘de Selânik Vilâyeti’nin Siroz Sancagi’na bagli Lika
köyünde dünyaya geldi (BOA.SAD,I/I:50; Ibnü’l Emin,1969:1535;). Babasi,
Nevrekob’lu Ibrahim Aga’dir (Ibnü’l Emin,1969:1535; Birinci vd,1986:97;
Aldan,1990:85). Üç yasinda ailesinin Siroz’a tasinmasi üzerine buradaki Sibyan
mektebinde egitime basladi. Dokuz-on yaslarinda Nevrekob esrafindan Altun
Mehmet Bey’in dikkatini çeken Halil Rifat, bu zatin tavsiyesiyle babasi
tarafindan, Siroz’lu Molla Bayraktaroglu Mehmet Aga’nin (Memos Aga)
himayesine verildi. Erkek evlâdi olmayan Mehmet Aga, Halil Rifat’i evlâd
edinerek, evinde iki-üç sene talim ettirip, gösterdigi zeka ve istidadin
gelismesine yardimci oldu (Ibnü’l Emin,1969:1535; M.Memduh Pasa,1328:4547; Birinci vd,1986:97; Keskin,1989:61). Ilk memuriyeti olan Siroz Tahrirat
Kalemi’nde 1843’de maassiz olarak çalismaya basladi (BOA.SAD, I/I:50).
Burada kitabet ve hükümete ait muameleleri ögrenmeye çalisti ve emsalleri
arasinda kisa zamanda kendini gösterdi (Ibnü’l Emin,1969:1559). Bu siralarda
Istanbul’a gelip bir müddet Memos Aga’nin dostlarindan Yusuf Muhlis Pasa’nin
oglu Mustafa Mazhar Pasa’nin yaninda kaldi (Ibnü’l Emin,1969:1535). Üç sene
sonra kendisine 100 kurus maas verildi (Ibnü’l Emin,1969:1536). Dördüncü sene
maasi 150 kurusa çikti (BOA,SAD,I/I:50). 1848-50 arasi Selânik’te, Tahrirat ve
Meclis kalemlerinde çalisti. Daha sonra bazi valilerin dîvan kâtibi olarak; Vidin
ve Yanya vilâyetlerinde bulundu. 1852’de Muhasebe-i Maliye Meclis -i Mazbata
odasinda alti ay çalistiktan sonra, 1860’a kadar Edirne, Harput, Erzurum
vilâyetlerinde divan kâtipliginde bulundu. Ayni yil Meclis -i Vâlâ-yi Ahkâm-i
Adliye hulefasindan oldu. Ertesi yil yine divan kâtibi olarak Silistre’ye
gönderildi. 1864’de 3.000 kurus maasla Tuna Vilâyeti Meclis Idare
Baskâtipligi’ne, üç ay sonra da Tuna Valisi Mithat Pasa’nin tavsiyesiyle 7.500
kurus maasla Tuna Mektupçulugu’na tayin olundu (BOA,SAD,I/I:50; Ibnü’l
Emin,1969:1536; Çetin,1997:327; Birinci vd,1986:97-98; Aldan,1990:85) . Bu
yillar Halil Rifat’in hizla terfî ettigi ve itibarinin arttigi dönemlerdir. Nitekim bu
gayretleri sayesinde, 1855’de “Sâlise”, 1865’de “Saniye Sinif-i Sâlisi” ve
1867’de “Mütemayiz” rütbelerini aldi (BOA,SAD,I/I:50).
Mutasarrifliklari
Halil Rifat 1 Kasim 1868’de 12.500 kurus maasla Varna
mutasarrifligina tayin edildi (BOA,SAD,I/I:50; Ibnü’l Emin,1969:1536). Bu
tarihlerde bölgenin en önemli problemleri; Bulgarlari bagimsizliga götürmek için
Bulgar okullarinin hizla yayginlasmasi (Sentürk,1994:61-72), Rum-Bulgar kilise
mücadeleleri neticesinde Bulgarlarin Ortodokslar’dan ayrilarak, 1870 yilinda
bagimsiz kiliselerini (Eksarhlik) kurmalari (Sentürk,1994:45), Bulgar çetelerinin
faaliyetleri (Aydin,1992:4-5), Rumeli’nin muhtelif bölgelerine yerlestirilen
Kirim ve Kafkasya muhâcirlerinin problemleri ve bunlarla Bulgarlar arasindaki
çatismalardan ortaya çikan anlasmazliklardir (Sentürk,1994:99; Shaw vd,1983:
152-204). Halil Rifat ise, bu problemler karsisinda önemli bir basari
gösteremedigi gibi, yetersiz görülerek 18 Eylül 1869’da 14.300 kurus maasla
Tirhala Mutasarrifligi’na tayin edildi (BOA,SAD,I/I:50; Ibnü’l Emin,
1969:1536). Burada karsilastigi en önemli problem ise, Yunan eskiyasinin
Tesalya’yi Yunanistan’a katma çabalari ve Türk köylerine yaptiklari saldirilardir
(Türkgeldi,1987:112-113). Halil Rifat zamaninda, Tirhala Sancagi’nin çesitli
yerlerinde 64 adet kalenin tamir ve insasina karar verilmis ve en önemli dört
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tanesi kisa zamanda bitirilerek buralara askerler yerlestirilmis ve bunlarin
masraflari için hazineden gereken meblag bir irade ile temin edilmisti
(BOA,I.Dh.44071-45514).
Tirhala ve civarinda Yunan eskiyasinin faaliyetlerine ragmen,
Hiristiyan halka hosgörü ile yaklasilmis, bölgede Hiristiyan nüfusunun artmasi
sebebiyle yeni kilise insasina dair istekleri Halil Rifat araciligi ile hükümete
iletilmis ve 24 Ocak 1870’deki irade ile de bu izin verilmisti (BOA,I.Dh.42199;
I.Hr.14300-14315). Onun buradaki icraatlari hükümet tarafindan basarili
görülmüs ve 15 Haziran 1871’de “Üçüncü Rütbe Mecidiye Nisani” verilmistir
(BOA,I.Dh.44071-2; SAD.I/I:50).
3 Temmuz 1873’de 10.000 kurus maasla Vidin mutasarrifligina tayin
edildi (BOA,SAD,I/I:50;Ibnü’l Emin,1969:1536). Daha önce Varna’da
karsilastigi –Basta Bulgar eskiyasinin faaliyetleri olmak üzere- problemlerle
burada da karsilasmisti. Vidin gibi Hristiyanlarin çogunlukta oldugu ve sürekli
karisiklik çikardiklari önemli bir sehri üç seneden fazla basari ile idare etti.
Valilikleri
II.Abdulhamid’in tahta geçtigi 31 Agustos 1876’dan bir süre sonra,
“Rumeli Beylerbeyligi” payesi verilerek Mithat Pasa’nin tavsiyesiyle 13 Eylül
1876’da 25.000 kurus maasla Tuna valiligine tayin edildi (BOA.SAD.I/I:50;
I.Dh.50987).
1864 Eyalet Nizamnâmesine göre kurulan Tuna vilâyetinde Mithat
Pasa, iktisadî ve idarî alanda önemli reformlar yapmisti (Ortayli,1985:57-58). Bu
tarihlerde Tuna vilâyetinin en önemli problemi Bulgarlarin Osmanli aleyhindeki
faaliyetleriydi. Halil Rifat Pasa’nin kisa süren valiligi döneminde burada
karsilastigi en önemli hadise; Vidin’deki Bulgarlarin, Panislavistlerin
propagandasina kanarak Sirbistan’a göç etmeleri, daha sonra umduklarini
bulamayarak geri dönüsleri ve Halil Rifat Pasa’dan yardim talepleri neticesinde
bir yil vergiden muaf tutulmalari yolunda iradenin çikarilmasidir
(BOA.,I.M.M.2503).
Halil Rifat Pasa 5 Subat 1877’de henüz bes ay bile olmadan Tuna valiliginden
alindi. Bunun sebebi de tayininde oldugu gibi Mithat Pasa ile olan yakinligidir.
Çünkü, ayni gün Mithat Pasa da Sadrazamliktan azledilmisti (Karal,1983:302).
Önce Halep valiligine, iki gün sonra da 40.000 kurus maasla Kosova valiligine
tayin edildi (BOA.,SAD.I/I:50; Pakalin,TTK. Yazma eser:1887; Ibnü’l
Emin,1969:1436). Halil Rifat Pasa’nin Halep valiligine tayin edildigi tarihte
Kosova vilâyetine de Kâmil Pasa tayin edilmisti. Bir gün sonra Kâmil Pasa’ya
gönderilen yazida, Halil Rifat Pasa ile yerlerinin degistirilecegi bildirilmis ve 7
Subat 1877 tarihli irade ile de bu becayis tasdik edilmisti (BOA.,Y.E.E. Kâmil
Pasa Ev. Ek. 86/1-25; BOA., I. Dh. 60 566). Bu sirada Osmanli-Rus Savasi
henüz baslamamisti. O, Berlin Antlasmasi görüsmeleri devam ettigi tarihlere
kadar burada bulundu.
Bir buçuk sene süren valiligi esnasindaki önemli faaliyetleri ise
sunlardir: 8 Nisan 1877’de Sirplarin, silahlanarak Sirbistan Prensligi ile iliski
kurmalarinin önlenmesi için bölgeye hafiye yerlestirilmesi (BOA., I.Dh. 60743)
ve bölgede yardimci kuvvetlerin toplanmasi esnasinda, Arnavutlarin çikardigi
yolsuzluklarin önlenmesi için 20 Aralik 1877’de, örfî idare kurularak Divan-i
harp teskil edilmesidir (BOA., I.Dh. 62073). Savasin bütün agir sartlarina
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ragmen, alinan tedbirler sayesinde Ayastefanos Antlasmasina kadar Kosova’nin
Sirplar tarafindan isgaline firsat verilmedi. Ancak, Antlasmanin 15. maddesine
göre; Kosova ile ilgili özel bir nizamnâmenin uygulanmasi istenmisti (M.
Celaleddin Pasa,1983:578,691; Aktepe,1977:874). Savastan sonra ise, bölgede
toplanan yüzbinlerce muhacir için komisyonlar tertip edilerek bir kismi
Anadolu’ya sevk edilirken bir kismi da bölgeye yerlestirilmistir (Ipek,1994:49,
174-175).
Savasinin sona ermesinden sonra, muhacirlerin problemleri ve
Arnavutlar arasindaki hareketlenmeler ve sartlarin agirlasmasi gibi nedenlerle 12
Haziran 1878’de Babiâli’ye gönderdigi telgrafla valilikten affini talep etmis ve
bu istegi uygun görülerek 25 Haziran 1878’de Kosova valiliginden alinmistir
(BOA., I.Dh., 62644).
Kosova valiliginde bulundugu sürede yazi ve siirle ilgilenmistir. Bunlar;
Kosova Vilâyet Gazetesi’nde idarî ve siyasî alanda imzasiz yazilar yayimlamasi
(Ibnü’l Emin,1988:185) ve Kosova Savasinda sehid olan Hüdâvendigâr Gazi’nin
türbesine astirdigi siiridir (Ibnü’l Emin,1969:1577):
“ Otuzdört Pâdisah-i Âl-i Osman nâm-i âlisin
Kosova Valisi Rifat bu kit’ayla eder ilân
Murad bestir, Muhammed, Mustafa isminde dörder Han
Üçer Hâkân-i zîsândir Selim-ü Ahmed-i Osman
Ikiser Bayezid, Abdulhamid, Mahmud, Süleymanlar
Birer Ibrahim ile Abdülmecid, Abdülaziz, Orhan
Hüdâ Abdulhamid-i Sâni’nin ömrün uzun etsin
Bin iki yüz ile doksan ikide tahta verdi sân
Bu türbe, fatih-i Kosova Murad-i evvele meshed
Cihani terk eden sâhâne hak, rahmet ede ihsân”
Kosova valiliginden alindiktan sonra Sadrazam Saffet Pasa’nin
tavsiyesiyle (BOA., I.Dh., 62691-62730), 3 Temmuz 1878’de 25 000 kurus
maasla bos bulunan Selânik valiligine tayin edildi (BOA., SAD.,I/I:50). Iki
seneye yakin vazife yaptigi bu vilâyette, Osmanli-Rus Savasi’nin yaralarini
sarmak için muhâcirlere yardim etmeye çalisti. Muhacirler için kurulan
komisyonlarin da çalismalariyla, bir kismi Anadolu’nun muhtelif bölgelerine
nakledilirken, burada kalan ve yardima muhtaç olanlara gereken yardimlar
yapildi. Bir yandan da yeni mahalleler ve köyler olusturuldu (Ipek,1994:3940,154-169,176-177). Bundan baska bölgede nüfusun artmasi ve asayisin
bozulmasi sebebiyle yeni karakollarin yapilmasi (BOA.,S.D. 2008/49, 2009/6.
I.S.D. 2689). Nevrekop hapishanesinin tamiri ve genisletilmesi (BOA., S.D.,
2009/19) ve Asakîr-i Sâhane’nin ve zaptiyelerin ihtiyaçlari için yeni binalarin
yapilmasi (BOA., I.S.D., 2251), ayrica Kara Irmak ve Vardar Nehri’nin tanzim
ve temizlenmesi çalismalari ile Behice (BOA.,S.D., 2008/10) Doyran ve Harcan
Göllerinin yeni drenaj kanallari açilarak temizlenmesi çalismalari baslatilarak
bölgenin sivrisinek ve sitmadan kurtulmasina çalisilmasi (Tuglaci,1985:390),
Halil Rifat Pasa’nin buradaki önemli icraatlari olarak sayilabilir.
Valiliginin son zamanlarinda sicilinde belirtildigi üzere “Selânik’te
eskiya çeteleri zuhuriyle idare-i vilâyet kesb-i ehemmiyet eylemesinden ve
kendisinin izhar-i acz ile ba telgrafla istifa etmesinden nâsi 28 Subat 1880 günü
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Selânik valiliginden azl olunarak 27 Kasim 1880 günü 10.000 kurus maas ile
Umur-u Nafia Komisyonu azaligina tayin edildi” (BOA.,SAD.,I/I:50; Pakalin,
TTK.Yazma eser:1877)kaydi konulmustur. Daha sonra Sadrazamligi döneminde
4 Mayis 1896’da Padisaha sundugu arîzada ise Selânik valiliginden istifasini o
tarihlerde Sadrazam olan Said Pasa ile geçinememesine baglamistir (Ibnü’l
Emin,1969:1537-1582).
Umûr-i Nafia Komisyonu azasi olarak çalistigi esnada bir ara
Trablusgarp valiligine tayini düsünülerek, Sadrazam tarafindan burayi idare
edebilecek bes muktedir vali arasinda ismi sayilmissa da daha sonra tayininden
vazgeçilmisti (BOA. Y.A.Hus.168/113).
9 Ocak 1882’de 17.000 kurus maas ile Sivas valiligine tayin edildi.
(BOA.,SAD.,I/I:50; Pakalin, TTK.Yazma eser:1877;Ibnü’l Emin,1969:1537).
Halil Rifat Pasa’nin Sadrazamligi da dahil, en parlak memuriyeti dört yila yakin
çalistigi Sivas’ta geçmis tir. Burada ise en fazla, yaptirdigi yollar ile söhrete
ulasmistir. Bir atasözü haline gelen “Gidemedigin yer senin degildir” sözü ona
aittir. II. Abdulhamid devrinde yüzlerce vali arasinda yol konusunda, Sivas’ta
yaptirdigi yollar ile isim birakan tek vali Halil Rifat Pasa’dir (Karal,1983:462).
Günümüzde Sivas bölgesi halki onu hayirla yâd etmektedir. Yol yapimi ve diger
hizmetleri halkin zihninde öyle yer etmistir ki Pasa hâlâ agizdan agiza nakledilen
rivayet ve fikralarla bütün hayatiyetiyle bugün dâhi yasamaktadir.(Orhun,
vd.,1969:115-116; Birinci, vd.,1986:102-103,115, Birol,1999:63-65).
Sivas valiligi döneminde yaptirdigi yollarin uzunlugu 1.400 km.dir. Bu
yollar üzerinde yaptirdigi köprülerin 1.000, menfez ve kasislerin ise 4-5 bin
kadar oldugunu kaynaklar bahsetmektedir (BOA.,T.3090/115). Asil önemli olan
nokta ise, bu yollarin yapiminda devletin çok az bir katkisina karsilik,
vatandaslarin yardimi ve çalismasiyla gerçeklesmis olmasidir. Bu tarihlerde
Sivas Vilâyeti; Merkez, Amasya, Tokat ve Sark-î Ka rahisar sancaklarindan
olusuyordu. Yapilan yollar da adi geçen sancaklari komsu vilâyetlere baglayan
yollardi (Sivas Salnamesi, 1302, s. 311-314; BOA., T. 3090/115). Bu yollardan;
Susehri-Zara, Sebinkarahisar-Giresun ve Mesudiye-Gölköy arasindaki kayalar
arasindaki yollar üzerinde üç tane de kitabe vardir (Birol,1999:63). Ayrica yol
yapimi esnasinda maddî ve manevî katkilari bulunan, halkin ileri gelenleri Halil
Rifat Pasa’nin Padisaha teklifi ile rütbe ve nisanlarla taltif edilmislerdir (BOA.,
I.Dh. 69666/1,2,3).
Sivas vilâyetinin yollarini tamamlamak için yogun çalismalar yaptigi siralarda
usûlsüzlük ve hirsizlik yaptigi yolundaki sikayet ve dedikodular Aydin
valiligine tayin edilmesine sebep olmustu (Danisman,1966:255; Sertoglu,
1972:3438). Aydin valiligine tayininden sonra, Sivas’a tayin edilen vali Sirri
Pasa, Halil Rifat Pasa’nin aleyhinde konusmaya ve yazmaya baslamisti. O da
sessiz kalmayarak buna cevaplar yazmasi ile iki vali arasinda bir yazi düellosu
baslamisti. Bu durum Abdulhamid tarafindan ögrenilince, 14 Ekim 1886’da
çikardigi iradesinde devlet memurlarinin birbirleri aleyhinde nesriyatta
bulunmalarinin uygun olmadigi ve bu islere hemen son vermeleri, aksi halde her
ikisinin de hakkinda hayirli olmayacaginin ihtar edilmesi üzerine bu gibi yazilara
son verilmistir (BOA,I.Dh.79342; Ibnü’l Emin,1969:1537).
Sivas’ta bayindirlik alaninda yaptigi diger çalismalari ise sunlardir: hâlâ
kullanilan hükümet konagi, hapishane binasi, rüstiye mektebi, askerî rüstiye
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mektebi, darü’l muallimin, maarif dairesi, Tokat hükümet konagi, Sark-i
Karahisar su yollarinin yeniden yapimi, Aziziye kasabasi hapishanesi, Divrigi,
Tonus ve Yildizeli kazalari hükümet konaklari ve Sivas’ta bir un fabrikasi en
önemlileri olarak sayilabilir (BOA.,I.S.D.3700/1-4;4245; S.D.1784/40-1...5;
1785/4-1..6;1786/17; Cuinet,1892:665; Sivas Salnamesi,1302:315-316).
II. Abdulhamid döneminde egitim-ögretim faaliyetleri Anadolu’da görülmemis
bir hizla ve genislikte yayginlasmaya baslamisti. Bu politikaya uygun olarak
Halil Rifat Pasa döneminde Sivas’ta yeni okullarin açilmasi yaninda, en ücra
köylere kadar uzanan bir okuma -yazma seferberligi diyebilecegimiz bir çalisma
baslatildi. Devletin kit imkânlarinin yetisemedigi anlarda halkin fedâkârliklari ve
orijinal bir çalisma olarak; hazineye ait arazilerin ekilip biçilmesiyle elde
edilecek gelirlerin maarif sandiklarinda biriktirilip, bunlarin okul yapimi ve
egitim masraflarinda kullanilmasina çalisildi. Onun Sivas’ta halka yayimladigi
meshur 11 tenbihnâmenin 4.,6., ve 11. leri dogrudan egitime yöneliktir. Bu
tenbihnâmelerde, sert emirler verilip bunlar siki bir sekilde kontrol ve takip
edilmistir (Sivas Salnamesi, 1302:321-326,331-332; BOA., I.M.M. 3347/1;
3347/7; Kodaman,1991:159-160). Nahiye müdürlerine hitâben yazilan
tenbihnâmeler, daha ziyade köylerin kalkinmasina ve hayat sartlarinin
iyilestirilmesine yönelik çalismalarin bir parçasidir. O yüzden Pasa bu
tenbihnâmelerde sade bir dil kullanmistir. Diger tenbihnâmelerin, 3. ve 7. si
ulasim ile ilgilidir. Digerleri ise; çevre sagligi, tarim ve ormancilikla ilgilidir
(Sivas Salnamesi, 1302; Siskav,2001).
Halil Rifat Pasa, Sivas valisi iken bir ara Subat 1884’de Girit’te
kipirdanmalar baslayip valinin ayrilmasi üzerine Girit valiligine tayin edildi.
Ancak Müslüman bir valiyi istemeyen Girit Rum ahalîsinin karisiklik çikarma
ihtimalleri ve dis baskilar neticesinde Müslüman bir valinin uzun süre burada
kalamayacagi ve böyle bir durumda Pasa’yi tekrar Sivas’a göndermenin münasip
olmayacagi düsüncesiyle basarili hizmet verdigi Sivas’ta kalmasinin uygun
olacagi düsünülmüs ve bu tayin iptal edilmistir (BOA., A. AMD.316, 51).
Sivas’ta basarili bir valilik döneminden sonra, yukarida bahsedilen sebeplerle 27
Eylül 1885’de Aydin valiligine tayin edildi (BOA., I.Dh. 76.044). Burada bir
seneden fazla bir zaman valilik yaptiktan sonra, 26 Aralik 1886’da Bagdat
valiligine tayin edildi (BOA.,I.Dh.79939; SAD.,I/I.,50; Ibnül Emin,1969:1537).
Ancak, Pasa çesitli mazeretler ileri sürerek Padisah’tan merhamet dileyip
Bagdat’a gitmek istememistir (BOA.,I.Dh.80070; Ibnü’l Emin,1969:1538-1539).
Bunun üzerine 8 Ocak 1887 tarihli irade ile kendisine münasip bir memuriyet
bulunana kadar Istanbul’da alikonulmasina karar verildi (BOA.,I.Dh.80068). Bir
gün sonra Sadrazam Kâmil Pasa tarafindan, bosalan Iskodra valiligine tayini
teklif edilip iradesinin de alinmasina ragmen (BOA.,I.Dh. 80139) iki gün sonra
bundan da vazgeçildi ve 11 Ocak 1887 tarihli irade ile münasip bir memuriyete
tayinine kadar kendisine 10.000 kurus mazûliyet maasi tahsisine karar verilmistir
(BOA., I.Dh. 80282).
Sekiz ay açikta bekledikten sonra Halil Rifat Pasa, 19 Agustos 1887’de
17.000 kurus maas ile Manastir valiligine tayin edildi. bir süre sonra da 4 Eylül
1887’de kendisine “Murassa Osmanî Nisan-î Alî’si” verildi (BOA.,SAD. I/I,50;
I. Dh. 82008; B.EO.A. AMD. 256, 80, No: 478).
Bu tarihlerde Manastir vilâyetinin en mühim problemi eskiyalara karsi
yürütülen mücadelenin bir türlü istenilen sonucu vermemesiydi. Halil Rifat
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Pasa’nin Manastir’dan ayrildigi zaman ise bu mesele hemen-hemen geçici de
olsa halledilmisti. Bu bakimdan Sivas’tan sonraki en basarili valilik dönemini
Manastir’da icra etmisti. O, eskiyaya karsi o zamana kadar bu bölgede emsâlini
göremedigimiz orijinal mücadele usulleri gelistirmisti. Ilk olarak 11 Eylül
1887’de vilâyetin muhtelif bölgelerine hafiye yerlestirmek maksadiyla aylik
4.000 kurus tahsisat verilmesini talep etti. Konu Meclis -i Vükelâ’da birkaç kez
görüsüldükten sonra, uygun görülerek 27 Eylül 1887’de iradesi çikarildi
(BOA.,I.M.M., 3950). Hafiye istihdamiyla gerekli bilgileri aldiktan sonra,
eskiyanin bertaraf edilmesi maksadiyla halkin yardimini devreye sokmak için, 2
Ekim 1887’de kimlikleri tespit edilen eskiya reisleri ile efradinin etkisiz hale
getirilmesi, ölü veya diri yakalayip getirene belli miktarlarda para verilmesi
uygulamasini baslatmak için izin verilmesini ve bu maksatla ödenek tahsisini
talep etti. 13 Ekim 1887 tarihli irade ile bu istegi de kabul edildi. Buna göre
eskiya reislerini diri getirenlere bes bin, ölü getirenlere iki bin bes yüz, eskiya
efradi için dahî diri getirene bin, ölü getirene bes yüz kurus verilmesi kabul
edildi (BOA.,I.M.M.,3954). Bundan baska günümüzdeki köy koruculugu
sistemine benzer, ancak kisa süreli olan fahrî zaptiye istihdami yoluna gitti. Buna
göre ilk önce küçük bölgelerde üç, büyük bölgelerde alti kisiden mürekkep
emniyet komisyonlari kurulacak ve askerlik yapmis, silah kullanmasini bilen
belli sayida kisiler bu komisyonlarin maiyetine verilerek bunlar bulunduklari
mevkiiyi eskiyaya karsi müdafaa edecekti. Bu talebi de 30 Kasim 1887’de
Meclis -i Vükelâ’da görüsülerek kabul edilmis (BOA.,M.V.26-76) ve derhal fahrî
zaptiye yazimina ve istihdamina baslanmisti. Bu zaptiyelere, eskiyayi
kovalamak, temizlemek, yardim ve yataklik edenleri de cezalandirmak gibi
olaganüstü yetkiler verildi. Ilk zamanlarda bunlardan çok faydalanilmis ise de
sonralari vilâyetteki birçok olaylarin bu zaptiyelerden kaynaklandigi görüldü. Bu
yüzden daha sonra 28 Haziran 1888’deki irade ile bu müessese lagvedildi
(BOA., Y.Mtv., 33/91). Halil Rifat Pasa tarafindan hazirlanan “Köy
Komisyonlari Tüzügü” Makedonya tarihinde önemli rol oynamistir. Bu tüzükten
yararlanan Makedonya Slavlari da Fahrî Zaptiye Birlikleri kurmus, eskiyaya
karsi savasmislardi. Böylece kendilerine güvenleri artmisti. Halil Rifat Pasa’dan
sonra “Fahrî Zaptiye Birlikleri Teskilati” kuvvetlendi ve Makedonya’nin bazi
yerlerinde çok sayida ihtilâl grup ve cemiyetleri kuruldu. Bu gruplar 1893’de
kurulan Makedonya Iç Ihtilâl Örgütü (VMRO)’nun gizli hücrelerini olusturdular
(Yusuf Hamza,1993:1213-1214).
Yapilan bu çalismalar kisa sürede meyvelerini vermeye basladi. Bunu,
1887’nin son dört ayinda Halil Rifat Pasa’nin, Babiâli’ye çektigi telgraflardan
anliyoruz. Ayrica bu basarili icraatlar neticesinde 5 Aralik 1887 tarihli irade ile
maasi 20.000 kurusa yükseltilmis (BOA.,I.Dh.,83187; Y.Mtv.,29/26) ve bu
icraatlarin gazetelerle halka duyurulmasi istenmisti (BOA.,Y.A.Hus.,210/60).
Yukarida adi geçen çalismalardan baska Halil Rifat Pasa, asayisi çok kisa
zamanda saglamak için halkin ileri gelenleri ve eskiya liderlerinin bazilarini
yanina çekerek bir ittifak cephesi olusturma yoluna gitti. Meclis -i Vükelâ’da
birkaç kez görüsülen bu konu son olarak; eskiya ile ittifakin mahsurlu oldugu
(BOA.,M.V.,26-72;27-36), buna karsilik, pisman olmus eskiya reisleri ve ileri
gelenlerle ittifakin yapilmasi önerildi. Ancak, bunlar parasiz is yapmadiklarindan

273

Halil Rifat Pasa
yeni ödenekler istendi (BOA.,M.V.,23-56;Y.Mtv.,38/78). Bu sayede asayis
geçici de olsa saglandi.
Sirp ve Bulgarlardan baska Rumlar da Makedonya’daki faaliyetlerini
yogunlastirmislardi. Buradaki Yunan baskonsolosunun Rumlari isyana tesvik
ettiginin tespit edilip Babiâli’ye bildirilmesiyle, baski yapilarak, konsolosun
Manastir’dan ayrilmasi saglandi (BOA.,M.V.,30-6; Y.A.Hus.,214/27). Ancak bir
süre sonra tekrar gönderilince, Halil Rifat Pasa konsolosu tanimadigini ve onun
imzasiyla hiçbir resmi evraki kabul etmeyecegini ilan etti. Sonunda Yunanistan,
konsolosunu degistirmek mecburiyetinde kaldi (BOA., Y.A.Hus.,214/61; 220/3).
Manastir’daki diger çalismalari sunlardir; egitim alaninda; 1888’de
Manastir Idadî Mektebi açilmasi (M.Tevfik,1327:49), Rum ve Bulgar
okullarindaki ayrilikçi hareketlerin önlenmesi için, 1 Agustos 1888’de Babiâli’ye
yaptigi teklifle“Lisan-i Osmanî”nin Müslüman hocalar tarafindan mecburî
okutulmasi, Rumca ve Bulgarca bilen müfettislerin bu okullari denetlemesi gibi
hususlar kabul edilerek, bu okullar denetim altina alindi (BOA.,M.V.,34-24).
Ayrica, 1877-78 Osmanli-Rus Savasinda bölgeye gelen muhacirlerin perisan
hallerine çare bulmak maksadiyla, hükümetin ve halkin yardimlariyla “Hamidiye
Mahallesi” kurulup, burada 200 civarinda ev yapilarak muhacirlere dagitildi
(BOA.,I.S.D.,5576; S.D.,1386/16; Manastir Salnamesi,1308:40-41). Bundan
baska daha önce yapimina baslanmis ve yarim kalmis yollar Rifat Pasa
zamaninda tamamlanmistir. Salnamede bu alanda Manastir’da çalismis dört vali
arasinda Rifat Pasa da anilmistir (Manastir Salnamesi, 1308:46,68,180).
Halil Rifat Pasa Manastir’da iki yila yakin valilik yaptiktan sonra 28
Mayis 1889’da ikinci defa Aydin valiligine tayin edildi (BOA.,SAD.,I/I,55). Bu
tarihlerde Aydin vilâyetinin merkez sancagi Izmir sehriydi. Iki defa valilik
yaptigi, bu Anadolu’nun en kalabalik ve kozmopolit sehrindeki icraatlarina
gelince; I. Valilik döneminde, Subat 1885’de Nafia Nezareti’ne gönderdigi
mektupta vilayetteki yollarin durumunu ve yol yapacagim diye halkin nasil
soyuldugunu anlatmisti (BOA.,T.,3090/115). Burada da Salnamede anlatildigi
üzere yarim kalan yollar tamamlandigi gibi yeni yollar da yapilmistir. Izmir’de
yeni caddeler, kaldirimlar ve alt yapi çalismalarinin önemli kismi onun
zamaninda tamamlanmistir (Aydin Salnamesi I,1308:86; Bilget,1949:24-25).
Buradaki yollarin yapiminda da devlete fazla yük olmadan mahalli gelirler ve
halkin yardimlarini saglamistir. Hatta zaman-zaman vilâyet ve belediye
bütçelerini zorladigi gibi, zenginlerden de para toplattirdigi oluyordu
(Bilget,1949:18).
Halil Rifat Pasa, I.Aydin valiligi döneminde Izmir’deki hükümet
konaginin bastan basa tamirini (BOA.,S.D.,1382/16), II. valilik döneminde ise,
bütün esyalarini ve mefrusatini yenilettirdi (BOA.,I.Dh.,90390) ve büyük
salonunu mükemmel bir sekilde tezyin ettirdigi gibi, hükümet konaginin
bahçesini de yeni bir tarzda düzenlettirdi. Bu Hükümet Konagi’nin içi ve disi
havagazi ile aydinlatilmaktaydi (Aydin Salnâmesi,1308:87,551). Yine II. valilik
döneminde 1890’da Çesme kazasi hükümet konagini da devlete yük olmadan
mahallinde buldugu karsiliklarla yeniden insa ettirdi (BOA.,S.D.,1386/13). Izmir
ve Aydin Mekteb-i Idadîlerinin insasi ve egitime baslamasi da Onun
gayretleriyle gerçeklesmistir (BOA.,I.Dh.,89449). Bundan baska hastane ve
karakol yaptirmis ve bunlara “Hamidiye” adini vermistir (Aydin
Salnâmesi,1308:383). Bundan baska harap vaziyette olan alti adet karakolu

274

Nurettin Birol
yeniden yaptirmak için tesebbüslerde bulunmussa da ancak tamiratini
gerçeklestirebilmistir (BOA.,S.D.,1386/24,1387/12). II. valiligi döneminin son
senesinde Izmir limanlarina antrepo insaatlari baslatmistir (BOA.,Y.Mtv.,52/89;
M.V.64/10,65/95).
Burada Halil Rifat Pasa’yi en fazla mesgul eden mesele, muhâcirler ve
eskiyalardi. 1877-1878 Osmanli-Rus Savasinda ve 1885’de Sarkî Rumeli’nin
Bulgaristan’a ilhaki üzerine, bir muhaceret baslamisti. Muhacirlerin en fazla
yigildiklari vilâyet Aydin idi. 1877-1891 tarihleri arasinda Aydin vilâyetine
100.000’den fazla muhâcir gelmis; bunlarin bir kisminin diger vilâyetlere
gönderilmesiyle burada kalanlarin sayisi 70.000’e düsmüstü (Ipek,1994:180). 19
Haziran 1890’da Dahiliye Nezareti’ne gönderdigi yazida buradaki muhâcirlerin
durumu, yapilan ve yapilmasi gereken isler hakkinda bilgi vermisti
(BOA.,S.D.,1386/16). Neticede, Izmir ve civar kazalarda yeni mahalleler ve
köyler kurdurarak muhacirlerin ihtiyaçlarini gidermeye çalisti (BOA.,I.S.D.,
5962;6005;6009;6048;S.D.,1386/8;1386/12;1386/15;Aydin Salnâmesi,1308:551552; Bilget,1949:25;Baykara,1974:41; Ipek,1994:183-184).
Bu tarihlerde Bati Anadolu’da Rumlarin baslatmis oldugu eskiyaligi;
zeybek adi verilen Türkler devam ettiriyordu. Daha önce Aydin’da, Mithat ve
Kâmil Pasalar eskiya ile mücadele etmislerdi. 1883-1885 arasi, Vali Haci Nasid
Pasa zamaninda eskiya reisleri hile ile imha edilmisti. Fakat eskiyaligin kökü
kazinamadi üstelik artarak yayildi (Yetkin,1996:68-69). 15 ay süren I. Aydin
Valiligi döneminde ölü ve diri olarak 497 eskiya ele geçirilmisti. Halil Rifat
Pasa, 12 Aralik 1886’da bölgedeki bütün köylülere eskiya konusunda devletin
yapmakta oldugu, fakat yerine getiremedigi sorumluluklari halka yükleyen bir
tenbihnâme yayimladi. Ancak, bu tenbihnâmenin, sonuçlarini göremeden 15
gün sonra Bagdat valiligine tayin edildi. Halil Rifat Pasa’dan sonra Aydin
valiligine tayin edilen Nazif Pasa zamaninda bu tenbihnâmenin sonuçlari
görüldü. Zira 15 ay kadar valilik yapan Nazif Pasa bu süre içerisinde 3.901 adet
eskiya, yol kesici ve katilin ele geçirilmesini sagladi. Bu kadar çok eskiyanin
yakalanmis olmasi, bölgede eskiyaligin ne kadar yogun oldugunu göstermektedir
(Yetkin,1996:69-70). 1888’den sonra bölgede eskiyalik yine artti ve devleti aciz
birakti. 1889’da Halil Rifat Pasa’nin II.valiligi döneminde eskiya tâkibi için
nizâmiye askerleri sevk edildi. Ayrica ayni yil ise yaramayan jandarma sayisi
azaltilarak, egitimli, profesyonel ve yüksek maasli jandarmalarin eskiya
takibinde görevlendirilmesi kararlastirildi (Yetkin,1996:73). Ancak bütün bu
çalismalara ragmen bölgede eskiyaligin kökü kazinamadi. Zaman zaman artarak
Cumhuriyet dönemine kadar devam etti.
Buradaki icraatlarinin en önemlilerinden biri de Izmir’de Türk basininin
gelismesi yolunda yaptigi çalismalardir. Izmir’de, yüzyilin basindan itibaren
yabanci basinin gelismesiyle Rumca, Ermenice, Fransizca, Ingilizce, Ibranice...
dergi ve gazeteler yayimlaniyordu (Arikan,1982:103-110; Cuinet,1894:462-463;
Aydin Salnamesi,1308:377-386). I. Aydin valiligi esnasinda 1886’da Izmir’de
resmî olmayan Hizmet ve Ahenk adli iki gazete yayimlanmasi için Dahiliye
Nezareti araciligiyla Padisah’dan imtiyaz izni aldirdi. Bundan sonra Halit Ziya,
Tevfik Nevzat ile birlikte 15 Kasim 1886’da Izmir’in kültür ve basin hayatinda
büyük yeri olan “Hizmet Gazetesi”nin ilk sayisini çikardi. Bundan sonra maddî
ve manevî destegini devam ettirdigi gibi deneyimli ve tecrübeli bazi kalemler de
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onun tesviki ile bu gençleri yazilariyla desteklediler (Arikan,1982:105-106). II.
Aydin valiligi sirasinda bu gazeteyi desteklemeye devam etti. 13 Aralik 1890’da
Dahiliye Nezareti’ne gönderdigi yazida Hizmet gazetesinin matbaasinin
olmadigi ve sermayesinin de tükenmekte olmasindan dolayi tatile girme tehlikesi
ile karsi karsiya bulundugunu anlatarak vilâyet sandigindan gereken yardimlarin
yapilabilmesi için izin istemis ve neticede Avrupa'dan modern baski makinalari
ithal edilerek gazetenin yayin hayatina devam etmesi saglanmisti
(BOA.,S.D.,1387/7). Izmir’de Türkçe basinin gelismesinde Hizmet gazetesi bir
dönüm noktasi teskil etmistir. Halil Rifat Pasa’dan sonra Türkçe gazete ve
dergiler bir biri ardina yayimlanmaya baslamistir. 1898 yilinda dört çesit Türkçe
gazete yayimlaniyordu. Bunun disinda bazi yabanci gazeteler de Türkçe ekler
yayimlamaya baslamisti (Baykara,1974:110).
Diger icraatlarina gelince; bu tarihlerde Izmir ve bazi kazalarda yayilan
frengi hastaligina karsi almaya çalistigi tedbirler ve hastane insaatlari
(BOA.,S.D.,1386/4-7;1387/14-6-8-15), 1886’da Izmir, Aydin, Bergama, Nazilli
ve Kusadasi civarindaki depremde evleri yikilan ve yardima muhtaç halka
komisyonlar olusturularak yardim yapilmasi (Tarîk,23 T.Sâni,1302, s.967; 6
K.Evvel, 1302, s.980), kuraklik (BOA.,M.V.,56-4) ya da su baskinlari sebebiyle
(BOA.,S.D.,1382/8-10;I.Dh.,95603; Y.Mtv.,471/122) zarar gören halka yardim
edilmesi, Menderes vadisindeki batakliklarin kurutularak 200.000 dönüm
arazinin ziraata elverisli hale getirilmesi (BOA.,Y.A. Res.53/24;55/17;
M.V.,58/60), idarî alanda; Izmir’deki iki belediye teskilatinin birlestirilmesi
(Bilget,1949:23) ve alt katinda dükkânlar bulunan bir belediye insasi (Aydin
Salnâmesi,1308:87); ayrica 1880-1881 tarihlerinde Mithat Pasa’nin valiligi
döneminde tesebbüs edilip baslatilan telgraf hatlarinin 1891’de bütün kaza ve
sancak merkezlerine ulastirilmasi (Yetkin,1996:42), onun basarili icraatlari
olarak kaydedilmektedir. Yaptigi hizmetleri hakkinda Halit Ziya (Usakligil)
(1936:3) sunlari söylüyor:
“Iki defa Aydin valiligi’nde bulunan Halil Rifat Pasa’yi Izmir’de derin
bir minnettarlik ve sükürgüzârlik hissiyatiyla yadetmeyen yoktur, sehrin
havalisinin tasi ve topragi bile hayirkâr icraatinin hatirasini saklar. Hiddet ve
siddetten ziyade tab’inin civanmerdâne mülayemetinden mütevellid bir
muhteremiyetle muhât olan bu vezirin bilhassa ümrâna taallûk eden icraati
vilâyeti ve sehri ne güzel yollarla techiz etmisti. O halkin gönül yollarini da
açmasini herkesten ziyade bilirdi. Bilirdi demek belki dogru olmaz, bütün
sahsiyetinden tasan öyle bir rif’ati tiyneti vardi ki onu, hele yakindan görüp
taniyanlar için, sevmemek mümkün degildi”.
Dahiliye Nazirligi
Halil Rifat Pasa 4 Eylül 1891’de 30.000 kurus maasla Dahiliye
Nazirligi’na tayin edildi. Bir süre sonra da maasi 40.000 kurusa yükseltildi
(BOA., SAD.,I/I.:50, Ibnü’l Emin,1969:1539).
Dört yil kadar süren Dahiliye Nazirligi döneminde en fazla mesgul
oldugu olay Ermenilerin Anadolu’da çikardiklari karisikliklardir. Özellikle
Ayastefanos ve Berlin Antlasmasindan sonra baslayan isyanlar onun döneminde
artarak devam etmistir. I.Dünya Savasindan önceki Ermeni olaylarinin en
önemlileri, onun Dahiliye Nazirligi ve Sadrazamlik dönemlerine tesadüf eder. O,
Dahiliye Naziri ve Sadrazam olarak bu meselelerin Devlet-i Âliye lehine sona
ermesinde her türlü fedakârligi ve gayreti göstermisti. Ancak karar asamasinda
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valilik dönemindeki kadar rahat hareket edemiyor, Padisahin emri ve talimati
dogrultusunda kararlara istirak ediyordu. Bu dönemde Ermenilerin çikardiklari
karisikliklar sunlardir; Merzifon-Yozgat ve Tokat olaylari, I.Sason(Talori)
isyani, Babiâli gösterisi ve Zeytun isyani. Bu karisikliklarin ve isyanlarin
önlenmesinde Halil Rifat Pasa Dahiliye Naziri olarak önemli sorumluluklar
üstlendigi gibi, olaylarin önlenmesine yönelik olusturulan komisyonlarda da
bulundu. Bilhassa Merzifon, Yozgat ve Tokat olaylarinin yayginlastigi sirada
olusturulan komisyondaki kabul ettirdigi orijinal yöntemleri (BOA.,I.Dh.1310S/42), Babiâli gösterisi sirasinda nümayis yapan Ermenilere karsi okunmak üzere
bizzat kaleme aldigi bildiri (H. Nazim Pasa,1994:75; Said Pasa,1977:111) bu
alandaki faaliyetleri arasinda zikredilebilir.
Bütün gayretlere ragmen isyanlarin önü alinamiyordu. 1895 yili yaz
aylarindan itibaren ise hemen-hemen Anadolu’nun bütün vilâyetlerinde ayni
tarihlerde isyanlar basladi. Neticede, çok sayida insan kaybina yol açan isyanlar
bastirildi (H.Nazim Pasa,1994:96-178; Hocaoglu,1976:269-278; Gürün,
1983:157). Sadrazamligi döneminde ise Ermeniler tarafindan Van isyani ve
Osmanli Bankasi baskinlari yapildi. Adi geçen baskin esnasinda bir kisim
Ermeni Babiâli’yi bombalamaya tesebbüs etti. Bu arada Sadrazam Halil Rifat
Pasa’ya suikast tesebbüsünde bulunuldu. Ancak isabet ettiremediklerinden
gerçeklesemedi (Osman Nuri,1327:839; Danismend,1972:336). Bilhassa onun
Sadrazamliginin ilk yillarinda misyonerlerin faaliyetleri ve alinmasi gerekli
tedbirler hakkinda 17 Aralik 1895’de Padisah’a sundugu arîzadaki bilgiler
(BOA.,Y.A.Hus.341/124) onun konuya vâkif bir kimse oldugunu göstermesi
açisindan önemlidir.
Bu dönemde, Dârülaceze’nin insaasinda “Yapi Komisyonu baskanligi”
yapti. O dönemin zor sartlarinda, müslim-gayr-i müslim herkese hizmet verecek
büyük bir tesisi yapmak için, herkesin yardimina müracaat edildi. 1892’de temeli
atilan (BOA.,Y.Mtv.70/95; Nuhoglu,1993:513; Koçu,1874:42-43) binalar
1896’da tamamlandi ve açilisi da, o zaman Sadrazam olan Halil Rifat Pasa
tarafindan yapildi (BOA.,I.Hus.1313.S/43). Dârülaceze’nin nizamnâmesi de
onun baskanligindaki komisyon tarafindan hazirlandi (BOA.,Y.A.Res.76/44-2-6;
I.Hus.1313.B/65). Bundan dolayi Dârülaceze’nin adi Halil Rifat Pasa ile birlikte
anilmisti (Koçu,1974:65).
Bu tarihlerde Dahiliye Nezareti saglik-sosyal ve yardim islerine de
bakmaktaydi. Bu sebeple, 1892-1894 arasinda Anadolu’da yayilan-basta kolera
olmak üzere-salgin hastaliklarin önlenmesi yolunda yaptigi çalismalar
(BOA.,I.Hus.,1310 R/24-61; Y.Mtv.64/26; 64/98; 98/30; Tercüman-i Hakîkat,11
Muharrem 1310 No: 4219, s.2), 1892 Burdur (BOA.,BEO.,Ayniyat 1640,
s.283,s.703),1893 Malatya (BOA.,Y.Mtv., 75/112-1,2,3,4,5,6; M.V.,81-37;
BEO.,Ayniyat.1646:373) ve 1894 Istanbul (Danismend,1972:331) depremlerinde
magdur olan halka yapilan yardimlarin organizasyonu ve Iskodra vilâyetindeki
Müslümanlarin sosyal durumlarinin iyilestirilmesi yolunda yaptigi çalismalar
(BOA.,Y.Mtv. 62/121), Dahiliye Naziri olarak yaptigi icraatlar arasinda
sayilmaktadir.
Dâhiliye Nezâreti vazifesini yürütürken, 9 Haziran 1895’de Sura-yi
Devlet Riyaseti Vekâletine tayin edildi. (BOA.,I.Dh.1312. Z/26) Bu ek vazifesi
de Sadrazamliga tayin edildigi tarihe kadar 5 ay kadar devam etti.
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Sadrazamligi
1895 yili, Osmanli Devleti için çok buhranli bir yil olmustu.
Anadolu’nun her tarafinda Ermeniler ayaklanmislardi. Bu arada Ingiltere, Fransa
ve Rusya Babiâli’yi sikistiriyordu. Yönetimde ise; Padisah sik-sik Sadrazam
degistiriyordu. Cevad Pasa, 8 Haziran 1895’de azledilerek on yila yakin bir
zamandan beri resmî vazifeden uzak olarak mâzuliyet maasiyla geçinen Said
Pasa besinci defa Sadrazamliga tayin olundu (Kuran,1971:84). Ancak Said Pasa
da üç buçuk ay sonra Sadrazamliktan azledildi (Tahsin Pasa,1990:57-58). 1
Ekim 1895’de de Ermeni davasini siddetle müdafaa eden, Ingiltere’yi tatmin için
Ingiliz politikasina meyyal bulunan Kâmil Pasa tayin edildi. Kâmil Pasa bu sefer
mevkîini bir ay kadar muhafaza edebildi (Danisment,1972:335). Azline,
Padisah’a takdim ettigi bir lâyiha sebep oldu. Ayni gün Halil Rifat Pasa 85.000
kurus maasla Sadrazamliga tâyin edildi (BOA.DUIT.,87/33; Ibnü’l
Emin,1969:1539) ve ölene kadar makamini 6 sene muhafaza etti.
Halil Rifat Pasa’nin 68 yasinda bir ihtiyar olmasina ragmen, böyle bir
zamanda bu makama getirilmis olmasinin en önemli sebebi; Padisaha olan
sadakati (BOA.DUIT.,87/33) ve tayininden birkaç gün önce, siyasî durum
üzerine Abdulhamid’e sundugu bir lâyihadir (Ibnü’l Emin,1969:1540). Bu
lâyihada, Sadrazamligi bir emir kulu mevkii olarak kabul ediyordu. Padisah
emredecek, Sadrazam emri yerine getirecek, fakat bu icraata itiraz olursa,
Padisah sorumlu olmayacak. Bu suretle Sadrazam, Padisahin dinine, vatanina ve
milletine hizmet etmis olacak. Abdulhamid, zaten böyle bir Sadrazam istiyordu.
Gerçekten de Halil Rifat Pasa, Padisah’a çok bagliydi ve bu bagliliginin
mükafatini da görüyordu. Dâhiliye Nâziri iken nazirlar arasinda Abdulhamid’in
en güvendigi kisilerden olmasi sebebiyle, bir nevi Babiâli’nin casusu idi. Meclis i Vükelâ’da, her olup biteni ve konusulani Hünkâra nakletmekle de vazifeliydi.
(Ibnü’l Emin,1969:1370-1371)
Ibnü’l Emin’e göre Halil Rifat Pasa’nin Sadrazamliga tayin edilisi
kamuoyunda hayret uyandirmisti. Gazi Osman Pasa “Böyle bir zamanda Halil
Rifat Pasa sadâreti nasil idare edebilir” diyerek inanmak istememistir. Ancak,
Halil Rifat Pasa’nin torunlarindan Fuat Simavi Bey, buna verdigi cevapta
“Padisah’in haftalarca süren israrindan sonra Halil Rifat Pasa’nin
Sadrazamligi kabul ettiginden” bahsetmistir (Ibnü’l Emin,1969:1539-1540). Her
halükârda 7 Kasim 1895’den itibaren Sadrazamdir. Ancak, bu tarihlerde çok
buhranli bir devir yasaniyordu ve Pasa’nin bu islerin üstesinden gelmesi oldukça
zor gözüküyordu. Abdulhamid ise devlet idaresini tamamen elinde bulundurmak
istiyordu (Çetin,1997:328). Halil Rifat Pasa’nin Sadâreti zamaninda bütün nüfuz
ve kudret, Saray’a intikal etmisti. Yasli Sadrazam en basit meseleleri bile
Padisahin muvafakatini almadan yerine getiremiyordu (Kutay,1981:8956).
Abdulhamid devrinde Sadrazamlik makamina kadar yükselmis olan
devlet ricali arasinda Halil Rifat Pasa’nin durumuna gelince: Bu devirde
Sadrazamlik makaminda 26 kez degisiklik olmus ve bu arada 15 kisi
Sadrazamlik yapmistir. Bunlar arasinda (Küçük) Said Pasa yedi, Kâmil Pasa iki,
Ahmet Vefik Pasa iki, Rüstü Pasa da iki defa Sadrazamliga tayin edilmislerdi.
Said Pasa’nin yedi defa ki Sadrazamliginin toplami yedi seneyi buluyor. Ancak
Abdulhamid devrinde tayin edildikten sonra azledilmeden ölene kadar uzun süre
Sadrazamlikta kalma rekoru alti sene ile Halil Rifat Pasa’ya aittir. En kisa
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Sadrazamligi da Ahmet Vefik Pasa ve Riza Pasa yapmislardir. Bunlarin
Sadrazamlikta kaldigi süreler sadece ikiser gündür (Karal,1983:302).
Sadrazamligi döneminde meydana gelen en önemli olaylardan biri
Osmanli Devleti’nin zaferi ile sonuçlanan 1897 Osmanli– Yunan Savasidir.
Yunanistan’in Girid’i topraklarina katmak için adada karisikliklar çikarmasiyla,
Osmanli-Yunan iliskileri savas durumuna gelmisti. 21 Mart 1897’den itibaren
büyük devletlerin adaya asker göndermeleri ve muhtar bir idare kurulmasiyla
Yunanistan’in Girid üzerindeki projeleri suya düstü. Bu sefer Etnik-i Eterya’nin
kiskirtmasiyla Yunanlilar 9 Nisan 1897’den itibaren Tesalya hududundan
Osmanli topraklarina girdiler. Bunun üzerine Meclis -i Vükelâ Sadrazam Halil
Rifat Pasa’nin baskanliginda toplandi. 54 saat gibi çok uzun süren
müzakerelerden sonra, Serasker Riza Pasa’nin Padisahi ikna etmesiyle savas
karari alinabildi. Görüsmeler esnasinda fazla konusmayan Halil Rifat Pasa,
Serasker’in iradeyi telgrafla cepheye iletmek üzere hareket edecegi sirada
kolundan tutup, çantasindan çikardigi ve üzerinde istifasinin yazili bir kâgidi
göstererek; “Cenab-i Allah sizden razi olsun. Müzakereye istirak etmememin
sebebi sizin fikirlerinize ilâve edecek farkli bir görüsümün olmadigindandir.
Eger harbi kabul ettiremeseydiniz bu istifanameyi verecektim.” demisti (Riza
Pasa,1325:45-52; Ziya Sakir,1994:25-40; BOA.,Y.A.Res.86/32; Kodaman,
1993:5-6). Savas, Türk kuvvetlerinin üstünlügü altinda cereyan ederken büyük
devletlerin araya girmesiyle ateskes yapildi. Ancak, daha sonra yapilan
antlasmada, masa basinda bir sey elde edilemedi. Üstelik Girid de kaybedilmeye
baslandi (Bayur,1993:129-130). Buna ragmen Osmanli Devleti bu harbi bir iç
politika malzemesi olarak kullandi. Bu cümleden Sadrazam Halil Rifat Pasa’ya
da “Yunan Muharebesi Madalyasi” verilmistir (BOA.SAD.,I/I.:50.; Pakalin,
VIII,TTK. Yazma eser:1880). Yapilan antlasmadan sonra Türk askerleri
Girid’den ayrilinca Müslümanlara karsi baskilar artti. Bu sebeple adadan
Anadolu’ya dogru kitleler halinde göç basladi. Halil Rifat Pasa, bundan sonra
Meclis -i Vükelâ’yi zaman-zaman toplayarak muhacirler için yeni yerlesim
yerleri bulmaya çalisti (BOA.,I.Hus.1317.M./57; 1317.Ca./88; Y.A.Hus.394/21;
397/71;398/88;400/40; Y.A.Res.101/44; Y.E.E.Kamil Pasa Evrakina ek. 86/9858).
Bu dönemin en önemli problemlerden biri de Osmanli topragi olan
Filistin’de Yahudilerin Siyonizm’i gerçeklestirme çalismalaridir. Abdulhamid,
Siyonizmi daha basindan beri ciddiye almis ve saltanati boyunca bu tehlikeye
karsi son derece istikrarli bir politika takip etmisti. Bu dönemde sadaret
makamina gelenler Padisahin taviz vermez politikasini uygulamislardir.
Siyonizmin kurucusu olarak kabul edilen Thedor Herzl, Filistin’i satin
almak maksadiyla 18 Haziran 1896’da Istanbul’a geldi. Bir gün sonra amacini
gerçeklestirmek için ilk görüsmesini Sadrazam ile yapti. Hatiralarinda ayrintili
bir sekilde anlattigi bu görüsmeden umdugu yardim ve destegi alamadigi gibi,
Halil Rifat Pasa’nin bu fikre tamamen karsi oldugunu ögrendi (Göze,1995:9395). Daha sonra Padisahtan da red cevabini almasina ragmen (Öke,1981:75-76;
Michel,1995:229-230; Tahsin Pasa,1990:110-111), Filistin’e Yahudi aileleri
yerlestirmeye çalisildi. Bunun üzerine Padisahin iradeleri dogrultusunda Halil
Rifat Pasa baskanliginda zaman-zaman toplanan Meclis -i Vükelâ aldigi
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kararlarla bu dönemde bir Yahudi devletinin kurulmasini engellemisti
(BOA.,M.V.99/78;100/7;101/13;101/14;101/15).
Sadrazamligi’nin son yilinda aslen Midillili olan iki Fransiz vatandasi
Lorando ve Tubini kardeslerin 1875 yilindan kalma alacaklari yüzünden
Fransizlar Midilli’yi isgal ettiler (Ertürk,1996:41; Tahsin Pasa,1990:101). Isgali
önlemek maksadiyla yapilan Meclis -i Vükelâ toplantilarina hasta ve mecalsiz bir
sekilde katilan Halil Rifat Pasa, Adliye Naziri Abdurrahman Pasa ile bu mesele
yüzünden siddetli bir sekilde tartisti. Bu tartisma onu büsbütün perisan etti ve
hastaligini iyice artirdi ve bu yüzden Babiâli’ye de gelemedi. Abdulhamid,
vükelâ arasindaki ihtilaf sebebiyle sadaret makaminin bu sekilde muallakta
kalmasina riza göstermeyerek saray doktorlarini Sadrazami muayeneye gönderdi.
Doktorlar Sadrazam Halil Rifat Pasa’nin vazifesine devam edemeyecek kadar
mecalsiz, manen harap ve günlerinin sayili oldugunu bildirdiler. Bunun üzerine
Abdurrahman Pasa Sadaret kaymakami sifatiyla Sadrazamliga vekaleten tayin
edildi. 9 Kasim 1901’de de Rifat Pasa vefat etti. (Kutay,1981:8923-8924) 6
Kasim 1901 tarihinde ise Fransizlarin bütün talepleri kabul edilerek ada isgalden
kurtarildi (Sertoglu,1972:3386).
Vefati
1901 yili sonbaharinda, Sadrazamliginin 6. senesinde 74 yasinda ihtiyar
ve hasta bir durumda olmasina ragmen, Padisaha sadakatinden dolayi Sadaretten
alinmamisti. Oglu Ibrahim Cavid’in 7 Ekim 1899’da bir Arnavut tarafindan
öldürülmesi Halil Rifat Pasa’yi iyice sarsti. Bu olaydan sonra iki yil yasayabildi.
Vefatina yakin zamanda vazifesini aksatmayarak bir ölü gibi Babiâli’ye gelip
gidiyordu. Babiâli’den gelen tezkerelerin altindaki imzalar Halil Rifat Pasa’nin
dermansizliginin son dereceye geldigini gösteriyordu (Tahsin Pasa,1990:79).
Yukarida da bahsedildigi ü zere Lorando ve Tubini meselesi yüzünden
Abdurrahman Pasa ile aralarindaki tartisma ve devlet islerinin agirligi, zaten
hasta olan Rifat Pasa’yi iyice yataga düsürdü. Sonunda, evinden disari
çikamayacak derecede hastaligi siddetlendi. Doktorlarin ümit kesmesinden
sonra, ölene kadar Sadrazamliktan azledilmedi. Vefatindan bir gün önce 8 Kasim
1901’de çikarilan irade ile Adliye Naziri Abdurrahman Pasa Sadrazamliga
vekaleten tayin edildi (BOA.,I.Dh.1319.B/32,1319.B/36; Tercüman-i Hakikât,
28 Receb 1319 No:7380; Tahsin Pasa,1990:79) ve bir gün sonra da 9 Kasim
1901’de Nisantasi’ndaki konaginda, sabaha karsi 74 yasinda vefat etti. Cenaze
masraflari Padisahin emriyle Hazine-i Hassa tarafindan karsilanarak ayni gün,
çok sayida devlet erkâni ve halkin katildigi resmî cenaze merasimi ile Eyüp
Sultan’daki, Mihrimah Valide Sultan Türbesi civarinda eski Sadrazamlardan
Hayreddin Pasa’nin kabrinin yanina defnedildi (BOA.SAD.I/I:51).
Aldigi Rütbe, Nisan ve Madalyalari
1856’da Salise; 1866’da Saniye; 1867’de Mütemayiz; 1868’de
Dördüncü Rütbeden Mecidî Nisani; 1869’da Mîr-i-mîrân; 1871’de Üçüncü
Rütbeden Mecidî Nisani; 1876’da Rumeli Beylerbeyligi payesi; 1877’de Rütbe-i
Saniye-i Vüzera; 1878’de Ikinci Rütbeden Mecidî Nisani; 1882’de Birinci
Rütbeden Nisan-i Ali Osmanî; 1885’de Birinci Rütbeden Mecidî Nisani; 1887’de
Murassa Osmanî Nisani; 1890’da Iran Devleti tarafindan Birinci Rütbe Sir-i
Hursid Nisani; 1892’de Altin Liyâkat Madalyasi; 1897’de Yunan Muharebesi
Madalyasi, Romanya Devleti tarafindan Etoile de Romaine Madalyasi,
Habesistan tarafindan Mühr-ü Süleyman Madalyasi, Bulgaristan Emareti
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tarafindan Murassa Aleksandr Nisani; 1898’de Almanya tarafindan Murassa
Aigle Noir, Aigle Rouge Nisanlari; 1900’de Iran Sahi tarafindan Nisan-i Akdes,
Sirbistan tarafindan Murassa Tako Nisani (BOA.,SAD.,I/I,:50-51; Pakalin,
TTK.Yazma eser:1880; Ibnü’l Emin,1969:1536-1557).
Ailesi
Halil Rifat Pasa’nin tespit edebildigimiz kadariyla üçü erkek, ikisi kiz
olmak üzere bes çocugu vardi. Bunlardan en taninmisi büyük oglu Ibrahim
Cavid’tir. Diger ogullarinin ismi Ahmet ve Fuat idi. Ahmet Almanya’da tahsil
görmüstü. 1 Temmuz 1898 tarihinde babasi sayesinde “Üçüncü Rütbeden
Osmanî Nisani”na nail olmustu (BOA.,Y.A.Hus.,386/64).
Kizlarina gelince, ismini tespit edemedigimiz büyük kizi, Ibrahim Sükrü
Pasa ile evliydi (Tugay,1964:35). Diger kizinin ismi ise Güzide idi ve süvarî
pasalarindan Mehmet Ali (Bengü) ile evli idi. Güzide hanimin üç oglu, Vedat,
Suat ve Nihat Beylerdi. Mehmet Ali (Bengü) Örfi Pasa’nin torunu ve Paris Sefiri
Ali Pasa’nin ogludur. Günümüz Edebiyatçilarindan Memet Fuat Bengü de Vedat
Örfi’nin ogludur. (Birinci,1994:35) Vedat örfi, Sultan Abdulhamid’in hatiratini
ilk yayinlayan kimsedir. (Vedat Örfi,1331) Cumhuriyet dönemi Türk
sinemaciliginin kuruculari arasinda yer alan Vedat Örfi önceleri Fransa ve
Misir’da film yönetmis ve sonra Türkiye’ye gelerek Türk sinemaciliginin
gelismesi için 1931 yilindan itibaren Atif Kaptan ile beraber filim çekmeye
baslamistir.(Scognomillo,1998:128) Ali ve Fuat adlarinda ayrica iki torunu daha
vardi. Bu çocuklara da 1 Temmuz 1898’de Padisah’a yaptigi bir teklifle
“Üçüncü ve Dördüncü Rütbelerden Mecidî Nisanlari verilmistir”
(BOA.Y.A.Hus.,386/64).
Ogullari arasinda en meshur olan Ibrahim Cavid, 1867’de dogmus
(Ibnü’l Emin,1969:1570) 1884 tarihinde de Mekteb-i Mülkiye-i Sahane’den
mezun olmustur. Babasinin Manastir ve Aydin valilikleri zamaninda iki sene
kadar yaninda çesitli memuriyetlerde çalistiktan sonra Hariciye Nezareti Mektubî
ve Tahrirât-i Ecnebiye Hülefaligi’nda da iki seneden fazla çalismistir. Daha
sonra Cemiyet-i Rusûmiye Azaligi’nda bulunmustu. Kendisi Fransizca ve biraz
da Ingilizce biliyordu (BOA.,Y.Mtv.104/10). Halil Rifat Pasa’nin Aydin valiligi
sirasinda 1308 Aydin Vilâyet Salnâmesi Ibrahim Cavid tarafindan kaleme
alinmistir. Bu Salnâme, o dönemde yazilan salnâmeler arasinda en mükemmeli
olarak bilinir. Bu Salnâmenin önsözünde Ibrahim Cavid, iki sene evvel Manastir
Salnâmesi’nin de babasinin tesviki ile kendisinin hazirladigini, istedigi sekilde
tamamlayamadigini belirtmesine ragmen, Padis ah’in “En mükemmel Salnâme
bu olmus” seklindeki iltifatini isittigini yazmistir. (Aydin Salnâmesi,1308:4)
Ibrahim Cavid, babasinin Sadrazamligi döneminde onun nüfuzu
sayesinde Sura-yi Devlet Azaligi’na kadar yükselmis ve; “Murassa Osmanî,
Birinci Rütbe Mecidî Nisanlariyla, altin ve gümüs Imtiyaz Madalyalari’na nail
olmustu”.(Ibnü’l Emin,1969:1570) Bu, Halil Rifat Pasa’nin en fazla sevdigi, çok
simarttigi ve bu yüzden de devlet islerine karisan bir oglu olarak tarihe geçmistir
(Keskin,1989:62). Ikinci katip Arap Izzet Pasa’nin anlattigina göre,
“Abdulhamid, Halil Rifat Pasa’yi Sadrazamliga getirmeyi düsündügü bir sirada,
Pasa’nin Sadrazamligi idare edip edemeyecegini sordugunu, buna karsilik
kendisinin de, oglu Cavid ve etrafi ise karistirilma; Hariciye Nazirligi’na da ehil
bir kimse tayin edilirse idare eder cevabindan sonra bu sartla teklifin
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yapilmasina karar verildigini, ancak Cavid’in babasi ile yapilan görüsmeyi kapi
arkasindan dinleyerek islere karisacagini o vakit göstermisti” demektedir.
Nitekim babasinin Sadrazamligi döneminde de islere karismaya baslamis ve bu
yüzden de Padisah tarafindan ihtar edilmistir (Ibnü’l Emin,1969:1542). Dönemin
Dahiliye Naziri Mehmet Memduh Pasa: “Halil Rifat Pasa Sadarette iken oglu
Sura-yi Devlet Azalari’ndan Cavid Bey, Padisah’in gözünde igrenç, ancak
babasi makbul oldugundan Cavid Bey ihsanlar alirdi.” demektedir
(M.Memduh,1990:39). Bu ihsanlardan biri de 31 Ocak 1898 tarihindeki irade ile
Tire Kazasi’ndaki Civa madenlerini isletme imtiyazidir. (BOA., I. Hus. 1315. N/
22); Ancak O, “bu imtiyazi para karsiliginda ecnebilere satmakla kötü bir söhret
sahibi olmustur.” (Woods,1976:173-174)
Cavid Bey sahsî bir meseleden dolayi 7 Ekim 1899’da Sura-yi
Devlet’ten çikip Büyük Ada’ya gitmeye hazirlanirken Galata Köprüsü üzerinde
vurularak öldürüldü. Olaydan hemen sonra, katil yakalandi ancak yapilan
mahkemede verilen ölüm cezasi, müebbet hapse çevrilerek kisas uygulanmadi.
Halil Rifat Pasa ise nüfuzunu kullanip mahkemeye müdahale etmedi. Ancak, bu
olay Pasa’yi bir hayli sarsarak perisan etti.
Sahsiyeti
Halil Rifat Pasa, devlet hizmetinde bulundugu 57 sene boyunca
dürüstlügü ve sadakati ile söhret bulmustur. Vazifesine düskünlügü, titizligi,
mülâyemeti ve hüsn-i ahlâki hususunda bütün kaynaklar birlesmektedir (Birinci
vd.,1986:108). Muntazam bir tahsil görmemisti, daha ziyade tasra
memuriyetlerinde bulunarak idarî isleri ögrenmisti. Onu himaye eden ve elinden
tutan Mithat Pasa’dir. Kendisi bu alâkayi sonradan siddetle reddetmek ve
kendisine ikbâl kapilarini açmis olan bu zatin aleyhinde bulunmak suretiyle,
Padisah ile iliskilerinin bozulmamasina çalismistir (Sertoglu,1972:3439). Makam
ve mevkiîni muhafaza etmek ugruna yaptigi bu davranisi Ibnü’l Emin, ahlâken
bir noksanlik olarak degerlendirmistir (Ibnü’l Emin,1969:1560). “Zamaninda
ortaya çikan yolsuzluklarin bizzat amili degildi. Lâkin, ifrad derecesine varan
hilm-ü tahammülü sebebiyle Makam-i Sadarette yolsuzluklarin meydana
gelmesine sebep oldu” (Ibnü’l Emin,1969:1550). Bu vasiflari yaninda, iç siyaset
meselelerine hiçbir zaman taraf teskil etmemesi gibi özellikleriyle Saray
nezdinde revaç bularak Sadrazamlik gibi en mühim bir vazifeye getirilmistir.
Sadrazamligindan üç gün önce Padisah’a sundugu lâyihada söyle demisti;
“Babiâli’nin en büyük vazifesi kâffe-i mesailde süferaya karsi Zât-i Padisahi’nin
kudsiyet ve uluvviyetini ve gayr-i mesuliyetini tanittirip tasdik etmektir...” (Ibnü’l
Emin,1969:1540) Böyle birisi Abdulhamid’in aradigi bir Sadrazamdi. Onun bu
özelligi, ölene kadar bu makamda kalmasini saglamistir (Kologlu,1987:349).
Halil Rifat Pasa, bilhassa valilik dönemlerinde yaptigi icraatlarla söhret
sahibi olmustu. Bu dönemlerde egitim-ögretim, yol yapimi, imar...
çalismalarinda ekonomik ve malî sikintilar nedeniyle devletin yardim edemedigi
ya da cüz’î bir yardim yapabildigi bir zamanda, her seyin devletten
beklenemeyecegini ögreterek, devlet-vatandas isbirligi sayesinde neler
yapilabilecegini göstermisti. Anadolu’da valilik yaptigi yerlerde ele aldigi ilk is,
halkin egitimi ve ekonomik yönden kalkinmasi olmustur. O, bu sayede bilhassa
Sivas vilâyetinde yüzlerce okul, binlerce kilometrelik yollar ve çesitli eserler
birakmakla bölge insaninin gönlünü fethetmisti. II.Abdulhamid devrinde
yüzlerce vali arasinda, yol konusunda isim birakan tek vali de Halil Rifat
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Pasa’dir (Karal,1983:462). O, Sadrazamligi zamaninda da bütün valilere; “Her
seyden evvel ve her sey için yol lâzimdir.” Seklinde bir yazi göndererek valilerin
dikkatini özellikle yol konusuna çekmistir (Tahsin Pasa,1990:145). Onun yine bu
mevzûda: “Gidemedigin yer senin degildir.” sözü bir atasözü haline gelmistir.
Devletin Yildiz’dan idare edildigi ve sadaret makaminin neredeyse yok
sayildigi bir ortamda, Pasa’nin tabiri caizse “devre disi” kaldigini, istese de iç ve
dis politikada daha aktif davranamayacagini hesaba katarsak, Abdulhamid
devrini tenkid edenler tarafindan kendi hissesine düseni almasi tabiîdir. Bu
devirde Babiâli, sözde kalan bir daire olup iç ve dis önemli meseleler orada
degil, Mabeyn-i Hümâyun’da müzakere ve hal olunuyordu. Sadrazamlar
Babiâli’de “bostan korkulugu” hükmünde idiler. Elçiler, siyasî meselelerin halli
için saraya giderlerdi. Sadrazam ve Hariciye Naziri, ekseriyetle müzakerelerden
haber alamazlardi (Ibnü’l Emin,1969:1547). Aslinda Hükümet gücünün Saray’da
toplanmasi, Halil Rifat Pasa’dan çok öncelere dayanmaktaydi. II. Abdulhamid’e
bu fikri telkin eden de Said Pasa’ydi(Bozdag,1996:32). Babiâli’nin yetkilerini
artirmak isteyen Cevat, Said ve Kâmil Pasalarin akibetleri ise yukarida
zikredilmisti. Abdulhamid bütün yetkileri elinde toplamak arzusunda oldugunu
su sözlerle ifade etmisti ”Her Sadrazam degisikliginde kiyametlerin kopmasini
çok lüzumsuz görüyorum. Çünkü; Kâmil veya Said hangisi olursa olsun, asil
Sadrazam Yildiz’da ikamet eden benim” (Abdulhamid,1984:118; Tahsin
Pasa,1990:139; Kocabas,1995:107-108). Halil Rifat Pasa bu durumdan dolayi,
“Mutasarrif iken yaptigimi valilikte, dilhanim üzere fiile getiremedim. Vali
sifatiyla muvaffak oldugum isleri -simdi bana Sadrazam diyorlaryapamiyorum,” (M.Memduh,1328:46; Pakalin,1940:13) seklinde sikâyette
bulunuyordu. Yine icraî faaliyetlerle ilgili olarak; “Tatbik eden icra eden, karar
verenden daha kuvvetlidir” sözü de Ona aittir (Keskin,1989:62). Sadrazam
olmadan önce, Padisaha sundugu lâyihada bu durumdan sikâyetçi olmamis hatta
taraftar görünmüstü. Ancak, 1896 yilinda Saray’a verdigi arîzada bu durumdan
yakinmaktadir. Islerin normal bir seyir tâkip etmesi gerekirken makam atlanarak
Sadaretin saf disi birakilmasinin, Halil Rifat Pasa gibi mûnis bir Sadrazami dahî
çileden çikardigi anlasilmaktadir. Abdulhamid, bu hadise üzerine “Rifat Pasa’nin
azliyle yerine Said Pasa’nin nasbini” (Ibnü’l Emin,1969:1550-1552) düsünmüsse
de, daha sonra vazgeçmistir. Dahiliye Naziri Mehmed Memduh Pasa; “Rifat
Pasa Tecârib-i kesiresi hasebiyle hazm-i ihtiyâta riayet ettiginden ve Emr-ü
Ferman hilâfina asla gitmediginden dolayi nezd-i Tâcidaride kiymet bulmustu,”
derken Pasa’nin gözden çikarilmamasinin bir sebebini de izâh etmis oluyordu
(M.Memduh,1328:47).
Halil Rifat Pasa, sadakatinden dolayi II. Abdulhamid’in en sevdigi üç
Sadrazamndan biridir. Digerleri, Cevat Pasa ve Avlonyali Ferit Pasa’dir. Ayse
Osmanoglu’na göre bu üç kisiyi de kendisi yetistirmistir (Osmanoglu,1994:41).
Bu yüzden Abdulhamid devrinde ölene kadar Sadarette kalan tek Sadrazam Halil
Rifat Pasa’dir. Ayni zamanda kesintisiz olarak en uzun süre (6 sene 2 gün)
Sadrazamlikta kalan da yine kendisidir. Halil Rifat Pasa’nin vefatindan sonra
Abduhamid, Sadrazam Ferid Pasa’ya cani sikildikça; “Rifat Pasa’yi ariyorum,
adet olsa mezarini ziyarete giderdim” demistir (Ibnü’l Emin,1969:1572). Yine
Abdulhamid, hallinden sonra Selânik’te sürgünde iken, doktoru Atif Hüseyin’e;
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“Ben yalniz bir Sadrazam gördüm, adamakilli idi, hiçbir vakit beni telâsa
düsürmedi. O da Halil Rifat Pasa’dir.” demisti (Karal,1983:299).
Jön Türklerin devami olan Ittihatçilar, II. Mesrutiyet döneminde
Abdulhamid’i acimasizca tenkit ederken, Ona bagli olan herkes de; bu arada
Halil Rifat Pasa da, bu tenkitlerden payina düseni almistir. Meselâ; Abdulhamid
devrini yazan Osman Nuri Onun hakkinda, vilâyetleri soyan, hirsiz, rüsvetçi biri
olarak bahsetmistir (Osman Nuri,1327:611). Bu tenkitlerin asil sebebi, Midhat
Pasa’nin yetistirdigi bir devlet adami olmasina ragmen, Abdulhamid’den bu
yüzden kendisine bir zarar gelmemesi için bunu inkâr ederek Jön Türkler
hakkinda agir ithamlarda bulunmasidir.
Ali Fuat Bey, bu konuda; “Zamaninda ortaya çikan yolsuzluklarin
bizzat amili degildi. Lâkin ifrat derecede hilm-ü tahammülü sebebiyle Makam-i
Sadaret’te vücûdu yolsuzluklarin yayilmasina sebep oldu.” (Ibnü’l
Emin,1969:1550) Halil Rifat Pasa’nin rüsvetçiligi konusunda, 1896 yilinda
Istanbul’a gelen Thedor Herzl, rüsvet alabilecek sahislarin listesini çikarttirmisti
(Öke,1981:87). Rifat Pasa hakkinda ise hediye kabul etmedigini yazmistir
(Göze,1995:99).
Sahsiyeti hakkinda maiyetinde çalismis bir memur sifatiyla Ibnül Emin
söyle demektedir; “... Görmüs geçirmis, tecrübelerden ders almis, terbiye-i nefs
etmisti. Sadareti müddetince maiyetinde bulundum, konagina gittim geldim.
Hasb-el vazife Babiâli’de yanina girdim çiktim; bir kere hiddetlendigini bagirip
çagirdigini, memur, ve hademelerden bir ferdi tekdir ettigini görmedim ve
isitmedim. Kibir ve huysuzluktan uzak insaniyete mail, hazm-i ikbal etmis bir zat
oldugu inkâr olunamaz” ( Ibnü’l Emin,1969:1578).
Vefatina yakin yillarda resmî vazifelerini fiilen yerine getiremez
duruma düsmüstü. Buna ragmen, vazifesini daima ciddiye almak tavrindan,
feragatta bulunmamistir. Bu hususta Memduh Pasa söyle naklediyor; “Rifat
Pasa’nin son vakitlerde hastaliktan yürümege mecali yoktu. Lâkin, Babiâli’ye
gelmemek, fikr-i Padisahiye muhalif olacagindan, emektari Haci Aga, kendisinin
koltuguna girerek meyyit-i müteharrik halinde Meclis-i Vükelâ’ya geliyordu “
(M.Memduh,1328:46).
Halil Rifat Pasa, kindar degildi. Zirâ; oglunun öldürülmesinden sonra,
katilin kisas edilmesi için agirligini koymadigi gibi, verilen ölüm cezasinin
müebbed hapse çevrilmesini de yine kendisi istemistir (Bozdag,1996:117).
“Halil Rifat Pasa, tasrada yetismis oldugu halde gayet terbiyeli, halim
ve selim, halki incitme kten çekinirdi. Âmiyane tâbir ile baba bir adam idi. Fakat,
fikri sade, yazisi sade, malûmati basit idi. Nes’eti itibariyle merkezin
muamelelerine ve siyasî islere vukufsuzlugu ile beraber söhreti hilâfina olarak
idarede gevsek çikti. Nezaretin islerini çogu zaman müstesarlarinin eline
birakiyordu. Sadrazamligi zamaninda, Hariciye Naziri Tevfik Pasa, yazdigi
siyasî arîzalardan dolayi Abdulhamid’in, “Rifat Pasa’nin siyasî islere vukufu
olmadigi halde o yolda arîzalarla beni mesgul ediyor. Öyle bir arîza yazacagi
vakit aranizda müzakere ve birlikte imza edin” demis, fakat Tevfik Pasa bunu
savusturmustu” (Pakalin,1940:18). Sadarette bulundugu siralarda Meclis -i
Vükelâ toplantilarinda daima gölgede kalir, Mahmud Celâleddin Pasa ve Zihni
Pasa gibi kuvvetli ve Padisahin itimadini kazanmis sahsiyetler müzâkerelere
hâkim olurlardi (Sertoglu,1972:3439).
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Halil Rifat Pasa’nin edebî yönüne gelince; yazarligi konusunda son asir
sairlerinden Besim Bey, söyle diyor: “...Kosova vilâyetinde vali olan Sadr-i
esbak Halil Rifat Pasa’nin Mahsusî kalemi olan muharrerat-i resmiyenin ve
vilâyet gazetesinde imzasiz intisar eden siyasî ve idarî makalat-i hakimânesinin
mütalaasindan resmî kitâbet ve usûl-ü idare-i hükümet nikat-i nazarindan pek
çok istifade ettim .” (Ibnü’l Emin,1988:185) demektedir. Aydin valisi iken,
Izmir’deki Türk basininin gelismesinde önemli yeri olan “Hizmet Gazetesi”nin
de kurucusudur. Bu gazetede de imzasiz yazilar yazip yazmadigini tespit
edemedik, ancak Kosova valiliginden on küsûr sene sonra daha tecrübeli ve
bilgili olarak burada da bu faaliyetini devam ettirdigini tahmin ediyoruz.
Rifat Pasa’nin az da olsa sairligi vardi. Bu konuda Ibnü’l Emin; “Ben
yalniz birkaç parça nazmini gördüm ki bunlar nazma bigâne olmadigina delâlet
eder” demesine ragmen, eserinde sadece bir siirine yer vermistir. O da Kosova
valisi iken Hüdavendigâr Gazi’nin türbesine astirdigi siiridir. Musikiye de biraz
asina oldugunu ve zaman-zaman halk türküleri söyledigi yakinlari tarafindan
ifade edilmisti (Ibnü’l Emin,1969:1576-1577).
Halil Rifat Pasa’nin Resmi Vazifeleri ve Süreleri
VAZIFESI
Dogumu
Siroz Tahrirat Kalemi
Selanik Tahrirat ve Meclis Katipligi
Vidin Divan Katipligi
Yanya Divan Katipligi
Meclis-i Maliye Mazbata Odasi
Edirne Divan Katipligi
Mâmüratü’l Aziz Divan Katipligi
Erzurum Divan Katipligi
Meclis-i Vaka-yi Ahkam-i Adliye
Mazbata Odasi
Silistre Divan Katipligi
Tuna Meclis Idare Baskatipligi
Tuna Mektupçulugu
Varna Mutasarrifligi
Tirhala Mutasarrifligi
Vidin Mutasarrifligi
Tuna Valiligi
Halep Valiligi
Kosova Valiligi
Selânik Valiligi
Umur-u Nafia Komisyonu Azaligi
Sivas Valiligi
I. Aydin Valiligi
Bagdat Valiligi
Manastir Valiligi
II. Aydin Valiligi
Dahiliye Nazirligi
Surayi Devlet Riyaseti
Sadrazamligi
Vefati

BASLANGIÇ

BITIS

SÜRESI

27 Ekim 1827
1843
1848
1851
1852
1853
1853
1855
1858

1847
1850
1852
1853
1853
1855
1858
1860

Yaklasik 4 yil
Yaklasik 2 yil
Yaklasik 1 yil
Yaklasik 1 yil
6 ay
1,5 yil
Yaklasik 3 yil
Yaklasik 2 yil

1860

1861

Yaklasik 1 yil

1861
1864
1864
1 Kasim 1868
18 Eylül 1869
3 Temmuz 1873
13 Eylül 1876
5 Subat 1877
7 Subat 1877
3 Temmuz 1878
27 Kasim 1880
9 Ocak 1882
27 Eylül 1885
26 Aralik 1886
19 Agustos 1887
28 Mayis 1889
4 Eylül 1891
9 Haziran 1895
7 Kasim 1895

1864
1864
1868
18 Eylül 1869
3 Temmuz 1873
13 Eylül 1876
5 Subat 1877
7 Subat 1877
25 Haziran 1878
28 Subat 1880
9 Ocak 1882
27 Eylül 1885
26 Aralik 1886
8 Ocak 1887
28 Mayis 1889
4 Eylül 1891
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9 Kasim 1901
9 Kasim 1901
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3 ay
3 yil 2 ay
10 ay 17 gün
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3 yil 2 ay 10 gün
5 ay
2 gün
1,5 yil
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1 yil 2,5 ay
3 yil 8.5 ay
1 yil 3 ay
13 gün
1 yil 9,5 ay
2 yil 3,5 ay
4 yil 1 ay
5 ay
6 yil

MAASI
(kurus)
100-150

3.000
7.500
12.500
14.300
10.000
25.000
40.000
25.000
10.000
17.000
20.000
17.000
20.000
40.000
85.000
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