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SİVAS V ALİsİ HALİL RIFAT PAŞA'NIN
ECİTİM ve İMAR FAALİYETLERİ

Mehmet MERCAN"

ÖZET

Halil Rıfat Paşa, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde
yetişen önemli devlet adamlarındanbiridir. Paşa, bahiliye
Nazırlı~ı ve Sadrıazamlık görevlerinde bulunmasına r~en daha
ziyade valilik görevlerindeki yaptı~1 başarılı hizmetleriyle
anılmaktadır. Bu hizmetler arasında, Paşa'nın 1882 - 1885
yıllarında, Sivas'ta vali iken yaptı~ı faaliyetler daha fazla öne
çıkmaktadır.
Paşa, Sivas valili~i döneminde, vilayet dahilinde
kilometrelerce yol ve çok sayıda okul yaptırmıştır. Bu makalede
O'nun Sivas valili~jndeki imar ve egitim faaliyetleri hakkında bilgi
verilecektir.
Giriş

IiI Rıfat Paşa, XıX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin yetiştirmiş oldugu
nemli devlet adamlarından birisidir. Uzun süre çeşitli vilftyetlerde
valilik yaptıktan sonra i 896 yılında sadrazamlıga tayin edilmiş ve ölünceye kadar
da bu görevde kalmıştır. GOnUmüzde de hizmet vermeye devam eden birçok hizmet
binası ve kilometrelerce yol inşa ettirmiştir. Halil Rıfat Paşa'nın sadrazamligı çok
parlak geçmemesine ragmen valilikleri, gilnümUzdeki idarecilere de örnek olacak
şekilde çok verimli olmuştur. Bilhassa Sivas valiligi esnasında yapmış oldugu
başarılı çalışmaları, şöhretinin artmasını ve ölUmsüzleşmesini saglamıştır. Bu
makalede Halil RIfat Paşa'nın Sivas valiligi ve bu sırada yaptıgı icraatları hakkında
bilgi vermeye ça\ışacagız.
çalışmamızın temel kaynagını Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ndeki İrade
Tasnifi'ndeki belgeler, degişik tarihli Sivas Vilayeti Salnameleri ve konu ile ilgili
yapılmış olan araştırma eserler teşkil edecektir. Halil Rıfat Paşa'nın Sivas valiligi
hakkında daha önce yayınlanmış bazı çalışmalar mevcuttur. Bunlar: Mustafa Barut,
Halil Ri/at Paşa'mn Sivas Valiliği (/882-1885), Hacettepe Üniversitesi Sosyal
Bilimler EnstitUsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1984; Ali Birinci, "
Halil Rıfat Paşa'nın Tenbihnameleri", Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Nr. 3, Kasım 1984, Ali Birinci-A. Turan Alkan, "
Halil Rıfat Paşa'nın Hayatı, Eserleri, Şahsiyeti", Cumhuriyet Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Nr. 7, Kasım 1986; Lütfi F. Tuncel,

• Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat FakUltesi Tarih BölUmU Ö~rt. Üyesi.
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Sivas Valisi Halil Rı/at Paşa ve Tenbihnameleri, Sivas i 987. Nurettin Birol, Halil
Dönemi ve lcraatlarl(J827-1901), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler

Rı/at Paşa

Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, Malatya 1999.
Bu çalışmalardan Nurettin Birol tarafından hazırlanan doktora tezi hariç
digerleri, daha ziyade kaynak olarak, Sivas Vilayeti Salnameleri ile araştırma
eserlerden istifade edilerek hazırlanmıştır. Ayrıca yapılan çalışmalarda, kaynak
Rıfat
Paşa'nın
Sivas
Valiligi
zamanında
yayınladıgı
olarak
Halil
"Tenbihnameler"'in de önemli bir yer tuttugu görülmektedir.
Mustafa Barut tarafından hazırlanan yüksek lisans tezinin tamamı 58 sayfa
olup, Halil Rıfat Paşa'nın Sivas Valiligine ayrılan bölüm ise, "Tenbihnameler" ile
beraber 16 sayfadır. Halil Rıfat Paşa'nın yayınladıgı "Tenbihname" sayısı ise i 1'dir.
Adı geçen tez, salname ve araştırma eserlere dayanarak hazırlanmış olması ve
hazırlanmasının üzerinden bir hayli zaman geçmesinden dolayı eksik yapılmış bir
çalışmadır.

Bu makalemizde, yukarıda adı geçen çalışmalar ile yeni yayınlanmış
eserlerden ve arşiv belgelerinden istifade ederek, Halil Rıfat Paşa'nın Sivas valiliği
hakkında yeni bilgiler vererek, imar ve eğitim alanındaki faaliyetlerini ele alacagız.
Ancak Halil Rıfat Paşa'nın Sivas Valiligi'ndeki eğitim ve imar faaliyetlerine
geçmeden önce, kısaca onun hayatı hakkında bilgi vereceğiz.

1- Halil Rıfat Paşa'nın

Hayatı

Halil Rıfat Paşa, 27 Ekim 1827 tarihinde bugün Yunanistan topraklarında
bulunan Serez' (Siroz)in Lika köyünde doğmuştur'. Babası Nevrekoplu Bölükbaşı
İbrahim Aga'dır. Serezli Muhlis Paşa'nın damadı Nevrekop eşrafından Altun
Mehmed Bey, 9-10 yaşında olan Halil Rıfat'da ki yeteneği keşfederek O'nu kendi
himayesi altına almıştır. Halil Rıfaı'ın okula gönderilmesi için de Serezli Moııa
Bayrakdaroğlu Mehmed Aga'ya verilmek üzere bir tavsiyename yazarak O'na
göndermiştir. Mehmed Ağa kendisine gelen Halil Rıfat'ı iyi şekilde karşılamış ve
evinde üç sene ilim tahsili imkanı sağladıktan sonra ı 844 yılında Serez tahrirat
kalemine yerleştirmiştir. 1851 yılına kadar bu görevde kalan Halil Rıfat Bey, aynı
yıl, önce Selanik Tahrirat Kalemi'nde sonra Selanik Vilayet Meclisi Kalemi'nde
daha sonra Vidin ve Yanya vilayetlerinde divan katipligi görevlerinde bulundu.

Nurettin Birol, Halil Rifat Paşa Dönemi ve İcraatları (1827·1901), İnönü Üniversitesi
Sosyal Bilimler EnstiHlsü (Basılmamış Doktora Tezi), Malatya ı 999, s. 1; Atiııa Çetin,
"Halil Rıfat Paşa", Diyanet İslam Ansiklopedisi, XV, İstanbul 1997, s. 327; İbnUlernin
Mahmut Kemalİnal, Son Sadrazamlar, lll, İstanbul 1982,5.1535,
2İbnülemin Mahmut Kemal İnal, aynı eser, s. 1535. Osmanlı Devleti'nde, nezaretlerle
vilayetlerde yazı işlerini gören büroya "Mektubl Kalemi", kazalarda ise bu büroya
"Tahrİmt Kalemi" denilmektedir. Bkz. Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri
ve Terimleri Sözlüğü, II, İstanbul) 993, s. 466.
i
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i 852 yılında Muhasebe-i Maliyye Meclisi mazbata odasında altı ay çalıştıktan sonra
i 860, yılına kadar Edirne, Harput ve Erzurum vilayetlerinde divan katipligi yaptı.
i 860'yllmda ,Meclis-i Vaıa-yıAhkAm-1 Adliyye mazbata odasına tayin edildi. Bir
yıl sonra yine divan katipligiyle Silistre vilayetine gönderildi J .

Halil Rı fat Bey,
1864 yılında önce Tuna Vilayeti 4 Meclis-i İdare
başkaupIigine, üç ay sonra da vilayet mektupçulugunaS tayin edildi 6 • Bu sırada Tuna
Vilayetinde Mithat Paşa vali olarak görev yapmaktaydı. Halil Rıfat Bey bu
memuriyeti esnasında Mithat Paşa'nın tecrübelerinden istifade ederek bilgi ve
tecrübesini artırdı.
Bundan sonra Halil Rıfat Bey'i
artık idarecilik memuriyetlerinde
görmekteyiz. O, i Kasım 1868 tarihinde Vama'ya mutasarrıf olarak tayin edildi.
Bir yıl sonra (I 8 Eylül 1869) biı görevden Tırhala mutasarrıflıgına naklediidi. 3
Temmuz i 873 tarihinde ise Vidin mutasarrıflıgına getirildi'. Bu memuriyetlerindeki
başarılı çalışmaları sebebiyle i 875 yılında
Rumeli Beylerbeyligi payesi ile taltif
edilmiştir.

Halil Rıfat Paşa, 13 Eylül 1876 tarihinde daha önce mektupçuluk görevinde
bulundugu Tuna Vilayeti'ne vezir rütbesiyle vali tayin edildi. Daha sonra sırasıyla
önce 7 Şubat i 877'de Halep valiligine tayin edilmişse de iki gün sonra Kosova
valiligine getirildi 8 . Kısa bir süre sonra
3 Temmuz i 878 tarihinde Selanik
valiligine atandı.
Seıanik'te eşkıya çetelerinin faaliyetleri yUzUnden vilayet
idaresinin güçleşmesi ve dönemin sadrıazamı Said Paşa ile anlaşamamasından
dolayı görevinden istifa etti (28 Şubat i 88üt Halil Rıfat Paşa aynı yıl ŞUra-yı
Devlet UmUr-1 Nafıa Komisyonu LO üyesi, iki yıl sonra 9 Ocak i 882 tarihinde ise
3 İbnülernin Mahmut Kemal İnal, aynı eser, s. i S36.
4Tuna Yilliyeti, 1864 Yildyet Nizamnamesi'nden sonra kurulmuştur. Nizamname ilk olarak
Tuna Yilayeti'nde uygulanmıştır. Sınırları yaklaşık olarak bu~UnkU Bulgaristan sınırları
idi. Yilayetin merkezi Rusçuk olup di~er şehirleri ise Yidin, Niş, Tulca. Sofya, Yarna ve
Tırnova idi. Ilk valisi de Mithat Paşa'dır. 0, burada 13 Ekim 1864 ile S Mart 1868
tarihleri arasında çok başarılı bir valilik yapmıştır, Bkz. İlber Ortaylı, Tanzimatdan
Cumhuriyete Yerel Yönetim Gelenegi, Istanbul 1985, s, 54 - 60,
SYilliyet mektupçusu, villiyete ait yazıların yazılmasını temin eder, önemli olanlarını kendisi
yazar ve kalemdeki katiblerin yazdıklarını düzeltirdi. Mektupçu ayrıca Yilliyet İdare
Meclisi'nin tabii azası idi. Bkz, Mehmet Zeki Pakalın, aynı eser. s. 466.
6 Atilla Çetin, aynı madde, s. 327.
'Nurettin Birol, aynı tez. s. 4, 8, 10; ıbnülernin Mahmut Kemal ınal, aynı eser, s. 1536.
8 Nurettin Birol, aynı tez, s. 20.
9Said Paşa'nın yerli yersiz emirlerine itaat ve tahammtil edemedi~inden istifa ile İstanbul'a
gelmiş. Bkz. İbnülernin Mahmut Kemal ınal, aynı eser, s.1536-37.
LO ŞOrA-yl Devlet Nafia Komisyonu, 1868 yılında kurulmuş ve bazı kesintilerle 1922 yılına
kadar hizmetlerine devam etmiştir. Komisyon, yol, köprü, bina, demiryolları yapımı ve
limanların inşası, nehir yatakları ve göllerin temizlenmesi, deniz ve nehirlerde gemi
işletilmesi vb. konularda gerekli planları ve düzenlemeleri yapardı. Bkz. Abdulmecit
Mutaf, Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Şura-yı Devlet (1868-1922/1284-1341), Dokuz
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Sivas Valisi olmuştur! i. Bu görevi esnasında biraz sonra daha geniş olarak
bahsedecegimiz tarım, egitim ve bayındırlık alanlarında yapmış oldugu başarılı
faaliyetleriyle tanındI. İkibuçuk yıl sonra Girit valiligine tayin edilmesine ragmen
gönderilmedi ve Sivas'ta bırakıldı. 27 Eylül 1885 tarihinde Aydın Vilayeti'ne tayin
edildi l2 • Halil Rıfat Paşa bu memuriyeti sırasında 1886'da Ba~dat valili~ine tayin
edilmiş ancak İzmir'de 1500 lira borcu olması ve bu borcunu ödemeye gücünün
o lmaması, Ba~dat' a kadar da 1500 lira harcıraha ihtiyacı oldugunu belirtınesi ve
toplam 3000 lira olan bu meblagı ödemeye gücüniln olmadıgını belirtınesi üzerine l3
Bagdat'a gönderilmedi. Halil Rıfat Paşa,
19 Agustos 1887 tarihinde önce
Manastır'a daha sonra 28 Mayıs 1889'da ikinci defa olarak Aydın valiligine tayin
edildi l4 •
Halil

Rıfat

Paşa,

Aydın

valilikleri

sırasında

önemli

faaliyetlerde

bulunmuştur. İzmir ve Aydın liselerini, İzmir Askeri Hastahanesi ve yine İzmir'de

karakolhane ile belediye binası inşa ettirmiştir H Ayrıca Vilayetin huzurunu bozan
eşkıyalardan 497'sinin bir kısmını ölü bir kısmını da sa~ olarak yakalatmıştır. Aldıgı
tedbirler kendisinden sonra vali olan Nazif Paşa zamanında 4000'e yakın eşkıyanın
daha yakalanmasını saglamıştır. Böylece Aydın vilayeti dahilinde asayişin
saglanmasına önemli ölçüde katkıda bulunmuştur l6 .
Aydın valiligi Halil Rıfat
Paşa'nın son valiligidir. Başarılı valiliklerinin ardından artık Paşa'yı önce Dahiliye
Nazırlıgı ve bir müddet sonra da Sadrıazamlık makamında görmekteyiz.
Halil Rıfat Paşa, Sadrıazam Ahmed Cevad Paşa 17 hükümetine 4 Eylül 1891
tarihinde Dahiliye Nazırı olarak tayin edildiIS. Nazırııgı sırasında günümüzde de
hizmet vermeye devam eden Darülaceze'nin inşasına nezaret etmiştir. Sultan IL.
Eylül Üniversitesi Sosya! Bilimler Enstitüsü Basılmamış YOksek Lisans Tezi, İzmir
1997, s. 45-46; Mehmet Canatar, "ŞOrd-yı Devlet Teşkilatı ve Tarihi Gelişimi Üzerine
Bazı Tespitler", ılmi Araştırmalar, Sayl:5, İstanbul 1997, s. 115, 136·37.
ii Ali Birinci, " Halil Rıfat Paşa'nın Tenbihnameleri ", Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fald.illesi Sosyal Bilimler Dergisi, Nr. 3, Kasım 1984, s. 13.
12Nurettin Birol, aynı tez, s. 86; Atilla çetin, aynı madde, s. 327·28. Aydın ViHiyeti'nin
merkezi 1867'deki düzenleme ile İzmir yapılmış olup sancakları ise Aydın, Denizli,
Mu~la ve Manisa'dır. Bkz. Feridun Emecen, "Aydın", Diyanet ıslam Ansiklopedisi, LV,
Istanbul 1991, s.237. Yüzölçümü 42.400 km'. ve ı. Dünya Savaşı başlarında nüfusu
1.609.000'dir. Bkz. Kdmil Erdeha, Milli Mücadelede Vi/ayetler ve Va/iler, İstanbul
1975, s. 367.
13 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İrade Dahiliye (Bundan sonra BOA, İ. Dahiliye olarak
yazılacaktır.) m. 80070.
14 Nurettin Birol, aynı tez, s. 107.
15 İbnOlemin Mahmut Kemal İnal, aynı eser, s.1571.
16 Sabri Yetkin, Ege 'de Eşkıyalar, İstanbul 1996, s.69·71.
17 Ahmed Cevad Paşa hakkında geniş bilgi için Bkz. Mehmet Mercan, Sadrzazam Ahmed
Cevad Paşa, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Basılmamış
Doktora Tezi, İstanbul 1998.
IS Başbakanlık Osmanlı Arşivi, DUIT, nr.87/29; Salname-i Devlet-i AIi}Ye-i Osmani}ye,
İstanbul 1310, s. 148.
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AbdUlhamid, Haziran l892'de Halil Rıfat Paşa'yı Darülaceze'nin yerini ve inşaat
bedelini tesbit etmek amacıyla oluşturulan komisyonun başına getinniş ve inşaat
bitİnceye kadar Damlaceze ile ilgili bütUn işlere nezaret etmeklegörevlendinniştir i9 ,
Binaların temeli LO Kasım 1892 tarihindc'Halil Rıfat Paşa tarafından atılmıştl.-ı°.
Damlaceze, Halil Rıfat Paşa'nın sadrıazarnlı~ı .tlöAeminde inşaatıtamamlanarak 31
Ocak 1896 tarihinde hizmete açılmıştı.-ı ı , Halil Rıfat Paşa'ya Dahiliye Nazırlıgı
görevi devam ederken 9 Haziran 1895 tarihinde ilave. olarak Şura-yı Devlet
başkan vekiııigi de verilmiştir.
Halil

Rıfat

Paşa,

7

Kasım

1895 tarihinde

Kamil

Paşa'nın

yerine

sadrıazamlıga getirildi 22 . Bu sırada Osmanlı Devleti ekonomik ve siyasi sıkıntılar

içerisindeydi. O'nun ülkenin içinde bulundugu güçlüklerin üstesinden gelmesi
oldukça zordu, Sultan Abdülhamid ise devlet idaresini tamamen elinde bulundunnak
istiyordu.
Sadrıazamlık görevine başladıgında kendidöneminden önce süregelen
birçok mesele çözümsüz olarak hala devam etmekteydi. Bu cümleden olarak
Enneni teröristıerin başlattıkları terör olayları giderek şiddetini arttınnaktaydı.
Nitekim Enneni teröristler 26 Agustos 1896 tarihinde Galata'daki Osmanlı
Bankası'nı basmışlar ve çıkan olaylarda çok sayıda insan hayatını kaybetmiştir 2l .
1897 yılında ise Osmanlı - Yunan Savaşı cereyan etmiştir. Savaş Osmanlı
Devleti'nin zaferiyle sonuçlanmasına ragmen yapılan antlaşmada diplomatik başarı
saglanamadl24 • Osmanlı Devleti, Yunanistan ile yaptıgı savaştan zaferI e çıkmasına
ragmen İngiltere, İtalya, Rusya ve Fransa 18 Aralık 1897 tarihinde Girit adıısının
muhtariyetini ilan ettiler, Böylece Girit adasında Omanlı Devletı'nin h.ukuki bir
sahiplikten öte hiçbir bagı kalmamıştl.-ı~. Yine bu dönemde Makedonya Uz~rinde
Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan mücadele halindeydi. Halil Rıfat Paşa'nın
sadrıazamlıgının son döneminde ise Fransız vatandaşları Lorando ve Tobi'nin
alacakları meselesi ortaya Çıkmıştır, Fransız vatandaşları
Lorando ve Tobi'den
Sultan AbdUlaziz devrinin son zamanlarında bir miktar borç alınmıştır. Alınan borç
502 bin lira olup, bu paranın 340 bin lirası Lorando'ya 162 bin lirası ise Tobi'ye
aittir. Maliye Nezareti borcu ödemedigi için Fransa ile siyasi münasebetler kesilmiş
ve Fransa 26 Ekim 1901 tarihinde Midilli Adası'nın gümrUgünü işgal ederek
gelirlerini vatandaşlarının alacagına karşılık tutacagını belirtmiştir. Bunun üzerine
19

20

Nuran Yıldırım, "Darülaceze'nin Kuruluş ve Işleyişi", Toplumsal Tarih, Sayl;32, Agııstos
1996, s. 22.
.
Hidayet Y. Nuhogıu, "Darillaceze", Diyanet islam Ansildopedisi, VIII, Istanbul 1993,

s.513.

Nuran Yıldınm, aynı makale, s. 23.
2Z İbnülernin Mahmut Kemal ınal, aynı eser, s.1539.
zl Esat Uras, Tarihte Ermeni/er ve Ermeni Meselesi, Istanbul 1976, s.507-520; Kamuran
Gürün, Ermeni Dosyası, Ankara 1985, s. 163-166.
z4M , Murat Hatipoglu, Türk-Yunan ilişkilerinin 101 Yılı (/821-1922), Ankara 1988, s. 37· 42;
H. Hikmet SUer, 1897 Türk -Yunan Savaşı, Ankara 1982, s. 5-39.
25 Cemal Tukin, "Girit", DiA, XIV, İstanbul 1996, s. 91-92.
21
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Osmanlı

Devleti

Fransız

taleplerini kabul etmek zorunda

kalmıştır.

Bu ülke ile 12

Kasım 1901 tarihinden itibarenyeniden siyasi ilişkiler kurulmuştur 26 •

Halil

Rıfat Paşa'nın Şı1r~-yl

Devlet üyesi olan oglu Cavid Bey, (Rusçuk

29.06. 1865) 7 Ekim 1899 tarihinde Galata köprüsü üzerinde Yanyalı Mustafa adlı
bir Arnavut tarafından öldürüldü 27 • Bu olay Halil Rıfat Paşa'yı çok sarsmış ve

birçok defa sadrazamlıktan istifa etmek istediyse de II. Abdülhamid tarafından
kabul edilmemiştir. Bir müddet sonra hastalanmış ve hastalıgı artıp iş göremez hale
gelince Adliye Nazırı Abdurrahman Paşa sadMet veUletine tayin edilmiştir. Halil
Rıfat Paşa, 9 Kasım 1901 'de vefat etmiştir.
Cenazesi Eyüp'te Mihrişah Sultan
Türbesi yakınına defhedilmişti~8.
sadrıazamlıgı valiliklerine nazaran sönük geçmiştir.
sebebi hiç şüphesiz dönemin padişahı IL. Abdülhamid'in bUtOn
iktidarı kendi elinde tutmasıdır. Onbeş sene II. Abdülhamid'e başk~tiplik yapan
Tahsin Paşa, bir sadrazamda bulunması gereken siyasi kudretin Halil Rıfat Paşa'da
bulunmadıgını belirtmektedi~9. Halil Rıfat Paşa sadrazamlıgı zamanında kendisine
şöhret kazandıracak herhangi bir şey yapamamıştır. Ancak padişaha bag lı kalarak
onun güvenini kazanmıştır. Bu sebepten ölUnceye kadar sadrıazamlıkta kalan II.
Abdülhamid'in tek sadrıazamıdır 30 •

Halil

Bunun

Rıfat Paşa'nın

başlıca

11- Sivas Valiligi

Halil Rıfat Paşa 9 Ocak 1882 tarihinde Sivas Valiligine tayin edilmiştir.
Halil RIfat Paşa'nın sadrıazamlıgı dahil en parlak memuriyeti Sivas'da geçmiştir.
Paşa, Sivas Valisi oldugu zaman 35 seneye yakın bir idarecilik tecrübesine
sahipti. Bilhassa Tuna Vilayetindeki memuriyeti esnasında Midhat Paşa'nın
maiyetinde iken yöneticilik bilgisi ve tecrübesi hayli artmıştı. Halil Rıfat Paşa,
yaklaşık dört yıl kadar Sivas Valiliginde bulunmuştur. Paşa bu sUre zarfında vil~yet
dahilinde ulaşım, egitim, ziraat, sosyal ve kültOrel alanlarda başarılı hizmetlerde
bulunmuştur. Nitekim 1884 yılında Trabzon Valisi Sırrı Paşa ile memuriyetlerinin
degiştirilmesi talebi Sultan IL. AbdUlhamid tarafından kabul edilmeyerek, yaptıgı

26

İsmail Hami Danişmend, Izahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, LV, İstanbul 1972, s. 343-344;

İbnlllemin Mahmut Kemal İnal, aynı eser,s. '1329 vd.
27Yılmaz Öztuna, Devletler ve Hanedanlar Türkiye (1074-1990), II, Ankara 1996, s. 682.

yaverlerinden Tiranlı Arnavut Gani Bey (Esad Toptani'nin
Beyoglunda bir muhallebici dükkanında Bursalı Hafız Paşa tarafından
öldürülmüş. Hafız Paşa bir süre önce Halil Rıfat Paşa'nın isteği ile Şehremaneti azalığına
tayin edilmişti. Hafız Paşa, Halil Rıfat Paşa'nın adamı kabul edilerek, Gani Bey'in
intikamını almak için Arnavutluk'tan Hacı Mustafa gönderilmiştir. Bkz. İbnülernin
Mahmut Kemal İnal, aynı eser, s.I 563-67.
28 Atilla Çetin, aynı madde, s. 328.
29 Sultan Abdülhamid Tahsin Paşa 'nın Yıldız Hatıralan, Yayına Haz. Ali Ergenekon, İstanbul
1990, s.65.
30 Mehmed Memduh, ESWJf-ı Sudiır, İzmir 1328, s. 46-47; Nurettin Birol, aynı tez, s. 293.
Sultan

Abdülhamid'İn
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başarılı çalışmalarından dolayı yerinde bırakılmıştırı. Halil Rıfat Paşa 17 Eylül
1885 tarihine kadar Sivas Valiliginde kalmıştır 2 •
Rıfat Paşa'nın valilik yaptıgı dönemdeki Sivas vilayeti günümüzdeki
üç katı kadardı. Bugünkü Amasya ve Tokat illeriyle Giresıın'un bir
kısmı Sivas vildyeti sınırları içindeydi. O sırada vilayetin yOzölçümü; ŞJ.700
kilometrekare idi 33 . Sancakların yüzölçümil ise şu şekildeydi: Sivas sancagı 39.450
kını., Tokat Sancagı 10.000 kını., Amasya sancagı 24.450 km' ve Karahisar-ı Şarkı
(Şebinkarahisar) 9.800 kın'. idi. Vildyetin dört sancagı (Tokat, Amasya, Karahisari Şarkı ve Merkez), 22 kazası, 233 nahiyesi ve 3071 köyü bulunmaktaydı. Vildyetin
nUfusu ise /.045.839 kişi idi. Bu nüfusun 839.514'ü Müslüman 246.941'i
gayriınüslimde4 . Halil Rıfat Paşa'nın Sivas valiligindeki hi~etlerini şu ana
başlıklar altında inceleyebiliriz:

Halil

sınırlarının,

A-

Bayındırlık Alanındaki Faaliyetleri

Halil Rıfat Paşa, valilik yaptıgı süre zarfında günümüzde de hizmet
devam eden birçok eser meydana getiımiştir. Ayrıca birçok eski eseri de
tamir ettiımiştir. Yaptıgı bu hizmetlerden dolayı hala sevilen ve ismi minnetle anılan
valilerden biridir. Bunun bir göstergesi olarak ismi, Sivas ve Tokat'ta mahalle,
cadde ve okullara verilmiştir. Tokat merkezdeki bir ilkögretim okulunun ismi Halil
Rıfat Paşa'dır. Halil Rıfat Paşa, yaklaşık olarak dört ylllık(44 ay) görevi süresince
geride birçok eser bırakmıştır. Bu süre zarfında" Gidemedigin yer senin degildir"
sözünü düstur edinerek vilayet içinde yerleşim yerlerini birbirine baglayan
kilometrelerce uzıınlukta yol yaptıımıştır. Paşa'oın Sivas Vilayetinde yaptırdıgı
3s
yolların uzunlugu i 400 kilometreyi bulmaktadır •
veımeye

Trabzon vilayetinin Samsun kazası hududundan, Ma'mOretil'l-aziz (Elazıg)
Vilayeti'nin Malatya sancagının Hasançelebi sınırına kadar yaklaşık 409 km.lik yol

II

BOA,

!. Dahiliye, nr. 74059.

ız Ali Birinci-A. Turan Alkan, " Halil Rıfat Paşa'nın Hayatı, Eserleri, Şahsiyeti", Cumhuriyet
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimier Dergisi, Nr. 7, Kasım 1986, s. 99.
II Şemseddin Sami, Kamusu 'I-a/am, IV, Istanbul 1311/1894, s. 2797; Ali Karaea, Anadolu

ls/ahat! ve Ahmet Şakir Paşa (1838-1899), Istanbul 1993, s. 108; Bayram Kodaman,
"XX. Yüzyıl Başlarında Sivas Vilayeti (1901)", Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat
Sempozyumu 2-6 Temmuz 1986, Ankara 1987, s.I72.
L4 Şemseddin Sami, aynı eser, s. 2797. O sırada Tokat saneagının ise dört kazası (Merkez,
Erbaa, Niksar ve Zile), 45 nahiyesi ve 654 köyü bulunmakta idi. Saneagın nüfusu ise
202.400'dü. Bkz. Şemseddin Sami, aynı eser, s. 2798. Günümüzde ise merkez ilçe
dahil 12 ilçe, 77 belde ve 611 köyü vardır. Nüfusu ise 2000 yılı genel nOfus sayımına
göre toplam nüfusu ise 922.655'tir. Aynı nüfus sayımına göre Tokat merkezin nüfusu
112.230 olup, ilçelerden Turhal'ın 101. 629, Zile'nin 64.025, Niksar'ın 49.027 ve
Erbaa'nın
47.353'tür711.465
(19)'dir.
Bkz.
htt:llwww.geocities.
eomltokatsmlyiJlikJsroShtm
'
L5 Nurettin Birol, aynı tez. s. 62.
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36
inşa edilmiştir • Bu yolun 287 kilometresi yani Sivas'tan Samsun hududana kadar
olan kısmı mükemmel bir şekilde yapılarak i 882 yılında hizmete açllmıştır 37 . Halil
Rıfat Paşa, ayrıca bu güzergah üzerindeki Çamhbel mevkiinde şahsi parasından
harcamak suretiyle bir çeşme yaptırmıştır. Bu yolun inşasında hizmet ve himmet
edenler ise Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa'nın teklifi ile taltif edilmişlerdir. Taltif
edilenler toplam 29 kişi olup şunlardır:

Tokat Mutasarrıfı Rauf Bev

Rumeli BevlerbeVlzEi vavesi

Sivas Merkez Mutasarrıfı Selim Sırrı Efendi

Rü/be-i re/I'a-i mir-mirani

Sivas Vilaveti Mektupeusu Ahmed Sevki Efendi

Ra/be-i ula sınıf-ı san/si

Sivas Vilayeti
Efendi

miltehayyizanından

Mehmed Ali Rü/be-i ula sınıfı san/si

Sivas Vilayeti Meclis-i İddre Azasından Burhan Rü/be-i saniye sınıfı evvel mütehayyizi
Efendi
Sivas Merkez Muhasebecisi Liltfi Behcet Efendi
Sivas

Sanca!!ı Sertahsiıdarı İzzzet

Efendi

Rütbe-i sanive sınıf-ı sanisi
Rü/be-i sanive sınıf-ı sanisi

Sivas Vilaveti Meclis-i İdare Baskdtibi Sadık Bev

Rütbe-i sanive sınıf-ı sanisi

Sivas Hanedanından Edhem Efendi

Ra/be-i sanive sımf-ı sanisi

Sivas Vilaveti Mektubi Mümevvizi
Hafik Kazası

Kavmakamı Rıfat

Rıza

Efendi

Efendi

RUlbe-i sanive sınıf-ı sanisi
Rütbe-i sanive sınıf-ı sanisi

Azizive Kavmakam Vekili Selim Efendi

Ratbe-i sanive sınıf-ı sanisi

Sivas Hanedanından Tokus Allası Mustafa Alla

Ratbe-i Salise

Yıldızeli

Mal Müdüril Osman Bev

Rütbe-i Salise

Sivas Hanedanından Nuri Bev

Rütbe-i Salise

Sivas VüeClhundan Abdullah Alla

Rü/be-i Salise

Sivas VüeClhundan Sahinvan AI1:o0 Efendi

Rü/be-; Salise

Sivas VUcClhundan Karibvan? Artin Efendi

Ratbe-i Salise

Tokat Kalhane Muhasehecİsİ Mehmed Efendi

RıUhe-i

Sii/i.çe

Tokat Sanea!!ı Defter-i Hakani Müdürü Zarifi Efendi Ra/be-; Salise
Tokat Sanea)}:ı Muhaeirin Komisvon Re'isi ve Tarik Rü/be-; Salise
36Salname-i Vilayet-i Sivas, Sene-i Hicriye 1308, Yayına Hazırlayan: Fikri Karaman, Istanbul
2001, s. 49. Ali Birinei-A. Turan Alkan, aynı makale, s.lOO.
37 BOA, İ. Dahiliye nr. 69666; BOA, 1. Dahiliye or. 70967.
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Memuru Kasım Efendi
Tokat VUeOhundan Saıihae~
Sivas
A~a

Saneagı

Zabtiye Tabur

Rütbe-i Salise
Ağası İbrahim

Tokat vUeOhundan Ali Efendi

Dördüncü rütbe Mecidi
Zisam

nişan-ı

Dördüncü rütbe Mecidi

nişan-ı

Zişam
JR

Tokat mu'teberanından Ohannes Efendi

Besinci Mecidi nisdnı ,

Basmühendis Mösyö Rive?

Dördüncü Mecidi

Birinci

Sınıf Mühendis

Abro?

Siinive

ÜcUncü SınıfMühendis Karakocvan Efendi

Seliise

Ücüncü SınıfMühendis Hindınavan? Efendi

Seliise 3Y,

Samsun'dan başlayan ve Sivas'tan Mamuratti'l-aziz (Elazığ) hududuna
kadar uzanan yolun Sivas - MamuratU'l-aziz arasındaki 122 kilometrelik kısmının
inşasına ise 31 Mayıs 1883 tarihinde başlanmış ve ikibuçuk ay gibi kısa bir sürede
bitirilerek 18 Agustos 1883 tarihinde hizmete açılmıştır. Bu yol güzerglihında
ayakları kargir üzeri ahıap 101, sadece kargir 48 olmak üzere toplam 149 köprU ve
303 menfez yapılmıştır 4 •
Sivas'la Tokat arasındaki Çamlıbel mevkiinin kış mevsiminde çok yağış
sebebiyle buradan geçen yol, kış mevsiminde ulaşıma kapalı kalmaktaydı.
Bu yolun kışın da ulaşıma açık mmlması için 5 kilometrelik bir kış yolu inşa
alması

edilmiştir •
41

Zile 'den Amasya kazası hududuna kadar
kilometrelik yol inşa ettirilmiştir.

altyapı hizmetıeriyle

beraber 29

Tokat kazasından Niksar'a ve oradan Ünye kazası hududuna kadar 76 km.
yol şose olarak tanzim edilmiştir 42 • Bu yolun Tokat'tan Niksar'a kadar olan 50
kilometrelik kısmı 32 köprU ve 45 menfez ile 1883 yılı Aralık ayında hizmete
açılmıştır. Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa'nın 23 Aralık 1883 tarihinde Sadaret'e
çektiği telgrafta bu yol hakkında teferruatlı bilgiler bulunmaktadır·. Bu yol
güzergaııında ve Niksar yakınlarında Kelkit nehri ilzerinde inşa edilen, 640 metre
BOA, ı. Dahiliye, nr. 69666, lef: 3 (Belge ekte verilmiştir. Bkz.Ek: 1).
BOA, İ. Dahiliye, nr. 69666, lef: 2; Nurettin Birol, aynı lez. s. 60-61.
40 BOA, ı. Dahiliye, nr. 70967, lef: 1.
41 Fikri Karaman, aynı eser, s. 50.
42 Halis Cinlioglu, Osmanlılar Zamanında Tokat, Dördüncü Kısım, Tokat 1973, s. 38; Ali
Birinci·A. Turan Alkan, aynı makale, s. 100·10 1.
38

39
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uzunlugunda 45 gözlü ayakları kftrgir ve üzeri ahşap köprüye padişahın adına
izafeten Hamidiye ismi verilmiştir. Aynı telgrafta bu yol ve köprUnUn yapılmasında
Tokat Mutasarrıfı Rauf Paşa ile Niksar Kaymakarnı Şevket Bey'in de büyük
emekleri geçtigi belirtilmektedir43 .
Ayrıca

üzere

ı

yine bu dönemde Havza
kilometrelik yol yaptırılmıştır.

kasabasından,

Samsun yoluna

birleşme k

Merzifon'dan Çorum kazası hududuna kadar 62 kilometrelik yol
ve bu yol üzerinde birçok köprü, menfez ve kasisler yaptırılmıştır.

inşa

olunmuş

Merzifon'u Amasya'dan Samsun'a giden yola baglamak için 9.5 kilometrelik
yol, köprU, menfez ve kasisleriyle inşa edilmiştir.
Merzifon'dan
59.5 kilometrelik yol

Osmancık kasabasına

kadar köprü ve menfezleriyle birlikte

yapılmıştır.

Karahisar-ı Şarkı sancagından Giresun Kazası hududuna kadar 61.5
kilometrelik yol yapılmıştır. Yol yapılırken Tamzara Bogazındaki 33 metrelik bir
kaya barut ve teknik usUııer yardımıyla Uçbuçuk metre en ve yüksekliginde bir tünel

açı Imıştır 44 .

Sivas'tan başlamak Uzere Hafik, Koçkiri (İmralı), KoyuIhisar ve Hamidiye
(Mesudiye) kazaları merkezlerinden geçerek Ordu kazası hududuna kadar uzanan
212 km.lik yol büyüklü küçüklü 92 köprü ve 300'den fazla menfez ve kasisle
birlikte inşa edilmiştir. Halil Rıfat Paşa güzergah üzerinde Reşadiye yakınlarına
4S
şahsi parası ile bir de çeşme yaptırmıştır •
Karahisar-ı Şarkı sancagında ve Kelkit nehri üzerinde bulunan Kurbaga ve
Yusutbey isimli köprüler tamir ettirilmiştir. Ayrıca aynı nehir üzerinde Mercimek
adlı yeni bir köprü inşa ettirmiştir. Halil Rıfat Paşa Sivas'ın Kemer adlı mahallinde
dört taşlı bir un fabrikası ile umuma açık bir park tesis ettirmiştir 46 .

Halil Rıfat Paşa, valiligi döneminde sadece yol yaptırmakla yetinmemiş,
birçok hizmet binaları da inşa ettirmiştir. Bu süre zarfında viıayet merkezi olan
Sivas'ta 50 metre boyunda 20 metre eninde kftrgir hükümet konagı ile yedi - sekiz
yüz mahpusu barındıracak 42 oda ile koguş, mahpuslara, zaptiye askerlerine ve
kadın mahpuslara mahsus üç kısmı hastahaneyi, bir kısmı ise kadınlar hapishanesini
teşkil eden bir kargir hapishane inşa ettirmiştir 47 . Vital euinet hükümet konagının
muhteşem bir yapı oldugunu belirterek kesme taştan iki kat üzerine inşa edildigini
ve zemin katında 60'a yakın odası oldugunu ifade etmektedir48 . Hükümet konagının
43BOA, L. Dahiliye, nr. 71851, lef: I(Belge ekte verilmiştir. Bkz.Ek:2).
44 Fikri Karaman, aynı eser, s. 50.
45 Ali Birinci-A. Turan Alkan, aynı makale, s.IOO -101.
46 BOA, L. Dahiliye, nr. 71819, lef:3; Fikri Karaman, aynı eser, s. 5 i.
47 Bina bugün hükümet binası olarak kullanılmaktadır.
48 Adnan Mahirogulları, Seyyahlarm GlJzüyle Sivas, İstanbul 2001, s. 132.
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masrafı

için 250 bin hapishane ,için 210 bin olmak üzere toplam 460 bin guruş keşif
bedeli çıkarılmıştır 49 . Ancak 1301. (1884) yılında yapımı tamamlanan Hükümet
Konagı ile Hap1shane için tahminedilenden daha fazla para sarf edilerek inşaat
633.285 gutuş 37 para ile tamamlanabilmiştir. Bu paranın 350 bin guruşu
Hazineden,II0 .bin guruşuise şehirde satılan arsaların bedelinden saglanmıştır.
Yanlışlıkla levazımın noksan yazılmasından kaynaklanan Hükümet Konagı ile
Hapishanenin kalan masrafının 2557 guruş i O parası satılan edavatlardan ve 170.
728 gurUŞ 21 parası ise 1308 (1892) yılı bütcesinden ödenmiştir'o. 1885 yılı Mayıs
ayında Hükümet konagının bir tarafınalabtiye askerleri için odalar, erler ve süvari
hayvanları için koguşlarla ahırlar yapılması kararlaştırılmıştır'I. Ancak bu ek hizmet
binalarının inşası hakkında daha geniş bir bilgiye ulaşarnadık. Ayrıca, Halil Rıfat
Paşa, adliye hizmetlerinde kullanılmak üzere iki katlı ve toplam 25 adalı bir adliye
dairesi yaptırmıştır'ı.
Halil Rıfat Paşa'nın Sivas Valiligi döneminde vilayetin belediye gelirlerinin
için yeni vergiler ihdas edilmiştir. Sivas villiyetindeki belediye
dairelerinin gelirlerini artınnak için 15 Mart 1885 tarihinden itibaren şehir ve
kasabalara giren yüklü arabalardan 40, beygir, katır ve deveden 20, ve merkepden 10
para duhuliye adıyla vergi alınmaya başlanmıştır 53 . Ancak alınan bu vergilerde
usulsüzlük yapılması ve zamanla verginin vatandaşa agır gelmesi üzerine daha sonra
kaldınlmıştır. Şehir ve kasabalaragiren öküz arabalarından alınan vergi gibi evleri
içinodun getiren odun arabalarından da vergi talep edilmesi, halkın şikayetine sebep
olmuştur. Mevcut vergilerden ümit edildigi gibi istifade edilemedigi ve vatandaşa
agır bir yük oldugundan vergilerin külliyen kaldırılmasına
dair Sivas Villiyeti
Meclis-i Idaresinin teklifi üzerine 6 Temmuz 1887 tarihinde tamamen
artırılması

kaldırılmıştır'4.

Halil

Rıfat Paşa

evlerin

çatılarının

su geçirmemesi için

çatıların

kiremitle

kaplarıması için halkı teşvik etmiştir". Sivas'ta ilk eczahane de Halil Rıfat Paşa'nın
valiligi zamanında açılmıştır'6.
.'.

Halil
yıktırılmak

Rıfat Paşa'nın valiligi zamanında Tokat'ta ise, şehir içinde birçok bina
suretiyle bir kilometre uzunlugunda bir cadde açılmıştır. Bu yol

BDA, I. Şurd-yı Devlet, nr. 3700.
'o BDA, i. Şurd-yı Devlet, nr. 70 i 8.
BOA, İ. Dahiliye nr. 75269.
s2Fikri Karaman. aynı eser, s. 5 i; Nurettin Birol, aynı tez, S. 67. Bu binanın inşası hakkında
tarafımızdan bir çalışma yUrütülmektedir.
S3 BDA, ı. Şurd-yı Devlet, nr. 4312.
54 BDA, 1. Meclis-i Mahsus, nr. 3857.
ss Hüseyin Yıldırım,"Seyahatnamelerde ve Anılarda Sivas", Toplumsal Tarih, Sayı:7,
Temmuz 1994,s.28.
56 İbnlllemin Mahmut Kemaıınal, aynı eser, s.157 i.
49

'i
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Amasya- Sivas yolunun şehir içindeki baglantısını teşkil etmektedir'7. Yine
Tokat'ta yeni bir hükümet konagı inşasına başlanmış ve binanın yarısı
tamamlanmıştır'8. Tokat Hükümet Konagı ve mliştemilatı halkın yardımları ile inşa
edilmiş ve 377.280 gunışa malolmuştur. Bu meblagın 364.420 gunışu halktan
toplanan yardımlar ile temin edilmiştir'9. 26 Aralık 1891 tarihli Şura-yı Devlet
mazbatasına göre Hükümet konagı eski Kalhane arsası Uzerine inşa edilmiştir 6o • Bu
bilgiden
Hüklimet konagının i 89 i yılında
hizmet vermeye başladıgı
anlaşılmaktadır. Tokat'ta Halil Rıfat Paşa tarafından inşa ettiriimiş
yollar
günümüzde de hizmet vermeye devam etmektedir.
B- Eeitim

Alanındaki Faaliyetleri

Halil Rıfat Paşa, Sivas vilayetinde sadece imar faaliyetlerinde bulunmamış
zamanda egitim alanında da faaliyetlerde bulunmuştur. Vilayet dahilinde birçok
yeni okul binası inşa ettirdigi gibi okulu olmayan köylerde okul açılması ve bu
okuHara gelir kaynagı temin edilmesi için çalışmalar yürütlilmUştUr. Halil Rıfat
Paşa'nın Sivas Valiligine tayininden kısa bir süre sonra i 1 Şubat 1882 tarihli iradei seniyye ile Sivas vilayetinde egitim ve ö?retimin geliştirilmesi için Vilayet Maarif
Meclisi teşkil edilmesi kararlaştırılmıştır 6 • Sivas'ta Maarif Meclisinin teşkili ve
Halil Rıfat Paşa'nın gayretleri ile vilayette egitim faaliyetleri hız kazanmıştır.
aynı

önce, kamuoyu oluşturmak ve
bilgilendirmek için
vilayet halkına hitaben
tenbihnameler kaleme alarak neşretmiştir. Bu maksatla valiligi zamanında neşretmiş
oldugu tenbihnamelerin sayısı i i 'dir 62 •
Halil

yapacagı

Rıfat Paşa, icraatlarına başlamadan

işler

hakkında

halkı

Tenbihmımeler, sade ve anlaşılır dille kaleme alınmıştır. Tenbihnameler ile
hem halk bilgilendirilmiş hemde yapılacak faaliyetlerin yararları anlatılarak
kamuoyu oluştunılmak istenmiştir. Tenbihnamelerde ziraatten egitime, çevre
saglıgından ulaşıma, asayişten orman sevgisine kadar çeşitli konular işlenmiştir.

Bu yol günomüzde, Behzat Deresi 'inin kenarını takip ederek Saat Kulesi ve eski hükümet
konagının önünden geçmektedir. Günümüzdeki
Sivas Caddesi ise 1939 Erzincan
depreminden sonra inşa edilmiştir.
18 Halis Cinliogıu, aynı eser, s. 38. Şemseddin Sami, aynı eser, lll, 1308/1891,5.1692.
19 BGA, İ. Şura-yı Devlet nr. 6883, lef: i; BGA, MV. nr. 71/81.
60 BGA, İ. Şurd-yı Devlet nr. 6883, lef:1. Pars Tuglacı. Tokat Hükümet Konagının 1892
yılında inşa edildigini belirtmektedir. Osmanlı Şehirleri, İstanbul 1985, s. 287. Bu bina
bir mOddet adliye binası olarak da kullanılmıştır. GünümOzde, hükümet konagmın
yerinde Tokat Defterdarlık binası bulunmaktadır.
61
BGA, i. Dahiliye, nr. 67930. Aynı irade ile Diyarbekir, Mamurat'laziz(Elazıg),
Erzurum,van ve Edirne vildyederinde de MaarifMeclisi açılmasına karar verilmiştir.
62 Lütfi F. Tuncel, Tenbihnameler Sivas Valisi Halil Rı/at Paşa ve Tenbihnameleri, Sivas
2002; Ali Birinci, "Halil Rıfat Paşa'nın Tenbihnarneleri ", Cumhuriyet Universitesi FenEdebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Nr. 3, Kasım 1984, s. 14 -22. Halil Rıfat
Paşa, Aydın valiliginde iken de tenbihndme yayımlamıştır. Bkz: Sabri Yetkin, aynı eser,
17

s.70.
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Tenbihnamelerde o sırada Anadolu'da henüz yay,gınlaşmamış olan patates ziraati
edilmekte, kara saban yerine pulluk kullanımı özendirilmekte, kış aylarında
köy yollarında kızak kuIlanılmasl tavsiye edilmektedir63 . Aydın vilayetinde eşkıyalık
olaylarının önlenmesi ve asayişin saglanması için alınan tedbirler ve bu konuda
vatandaşların yapacagı işler de tenbihnamelerle halka bildirilmiştirM.
teşvik

Halil Rıfat Paşa, tenbihnamelerinde teklif ettigi çözUmlerinde daima devlet
hazinesini işin dışında bırakmıştır. İmece, yardımlaşma, ek gelir kaynagı yaratmak
gibi usullerle kamu niteligindeki işleri devlete yUk olmadan çözUrnlemege
çalışmıştır. Buna en güzel örnek Sivas vilayetinde köylere okul yaptırına
teşebbüsüdür.
.
okul yaptırına ile ilgili olarak üç adet tenbilınamesi
Bunlar yayınlanma sırasına göre, dördüncü, altıncı ve onbirinci
tenbihnamelerdir. Dördüncü tenbihnamenin metni aşagıda verilmiştir:
Halil

Rıfat Paşa'nın

bulunmaktadır.

"Sivas Vildyetinden Deva 'ir-i Nevahi Müdirlerine Dördüncü Tenbihnamedir.
İnsanı insan iden ve dünya ve ahirette muradına irdiren şey ilim ve ameldir.
Yani okumak ve yazmak ve okuduğu ilim ile amil olmakdır. Bir okumuş adam ile
okumamış adamın arasında dağlar kadar fark vardır.

Her fenalık cahillikden gelir. Bugün hapishaneler QQluSU adamlar yok/ansa,
içinde alim yokdur. Cümlesi cahildir ve bu cehl sebebiyle adam öldürmüş,
haydutluk. hırsızlık yahud sa 'ir fenalık itmiş ki hapse girmişdir.
Meşhur lakırdıdır ki

hapishaneleri azaltmak için mektebleri

çoğaltmalı.

Veliyy-i ni 'met-i şevketlü padişahımız efendimiz hazretlerinin emr-i matlUb-1
her yerde mektebler yapılmak ve çocuklar okudulmak ve kimse cahil
kalmamakdır. Anın içün deva 'ir-i nevahi müdirlerine tenbih olunur ki hangi köyde
mekteb yoğise derhal ya yeniden bir mekteb yapdırtsun veyahud münasib bir haneyi
muvakkaten köy mektebi ittihaz ettirmek hocasını dahi nasb itdirsün ve erkek ve kız
bir çocuk beş yaşına girdim i mutlaka mektebe virdirsün. Mekteb yapmayan köyleri
ve çocuğunu mektebe virmeyen kimseleri Kaza Kaymakamına yazup bildirsin. İşbu
tenbihname tarihinden itibaren altı ay mühlet virirlzki ol vakte kadar mektebi
olmayan köyler mekteblerini yapdırsun. Bu altı ay bitdikde yoklanacakdır. Hangi
köyler mekteb yapdırmamış ise hükümet yapdırup parasını köylüden alacak ve ol
karyenin ihtiyar meclis azasını ve nahiye müdirini tekdir idecekdir. Fi 16 Ağustos
Sene 1298 ""'[28 Ağustos 1882/5.
hümdyanları

Ali Birinci, aynı makale, s. 14-22.
Sabri Yetkin, aynı eser, s. 70.
+Belgede tarih yanlışlıkla 1928 olarak yazılmıştır.
65 BOA, 1. Mec1is·i Mahsus, m. 3347, lef.7 (Belge ekte verilmiştir. Bkz. Ek:3). "Veliyy·i
63

64

ni 'meı-i şevkeıla padişahımız efendimiz hazretlerinin emr·i matllib-ı humaylinları her
yerde mek/ebler yapılmak ve çocuklar okudulmak ve kimse cahil kalmamakdır."
Tenbihnıimedeki

bu cOmle, Tenbihnllmeleri

yayınlayan

LOtfi F. Tuncel'in eserinde ve
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Görüldugu gibi tenbihnWnenin dili herkesin anlayabilecegi şekilde gayet
sadedir. Yapılacak işin ehemmiyeti üzerinde durulmakta ve halka okuma yazmanın
önemi anlatılmaktadır. Halkın köylerde okul yaptırması teşvik edilmekte ve 5
yaşındaki kız ve erkek çocuklarının okula gönderilmesi istenmektedir.
Rıfat

Halil

Paşa

30 Agustos [12]98 [I i EylUII 882] tarihinde vilayet
O bu yazısında egitimin öneminden ve
vilayet içinde yapılacak okullardan bahsetmektedir. Yazıda aynı tarihli altıncı
tenbihnWnenin de birer paket içinde gönderildigi ifade edilmektedir. Halil Rıfat
Paşa, mutasarrıflara gönderdigi tenbihnlimelerin vakit geçirmeden birer suretinin
nahiye mUdUrlerine teslim edilerek işin öneminin de lliyıkıyla mUdürlere, ihtiyar
meclisi azalarına ve halka anlatılarak hemen işe başlanmasını istemektedir66 •
mutasarrıflarına

bir

yazı göndermiştir.

Halil Rıfat Paşa, 23 Zilhicce 1299 [5 Kasım 1882] tarihinde Maarif
Nezareti'ne gönderdiği yazıda ise yapacağı işleri etraflıca anlatmaktadır. Ayrıca
konu ile ilgili kaleme alıp bastırdığı tenbihnWnelerden iki tanesini nezarete
göndermiştir.

belirttigine göre o sırada Sivas vilayetinde okulsuı 3052
Her köye bir okul yapılacağı ve bir okulun yıllık masrafının
yaklaşık olarak 10 lira olacagından 3000 mektebin yıllık masrafının ise 30.000
lirayı bulacagı tahmin edilmektedir.
Bu kadar meblagın ise halktan tahsil
edilmesine halkın tahammUI ve imkanı olmadığını takdir eden Halil Rıfat Paşa
ayrıca bu paranın Evkaf-ı Münderise 67 ve yardımlar ile vS.den de temin
edilemeyecegini belirtmektedir. O'na göre bu masraflar ancak aşagıda izah edileceği
gibi beş sene müddetle her sene çift başına yirmişer okka68 zahire ektirilerek
halledilecektir.
Halil

köy

Rıfat Paşa'nın

bulunmaktadır.

Her köy ve kasabada ziraata ait ne kadar çift hayvanı varsa çift başına
okka bugday 1882 yılı güz mevsiminde okullar için ektirilecektir. Gelecek
sene harmanda ne kadar Urün alınır ise bundan, daha önce tohum olarak çift
ödUnç alınmış olan yirmişer okka buğday, sahiplerine iade
sahiplerinden
edilecektir. Ayrıca tarla kirası olarak da tarla sahiplerine yirmişer okka bugday
verilecektir. Yirmi olla tohumdan tahmini olarak ortalama 100 olla (128 kg.)
yirmişer

Nurettin Birol'un tezinde bulunmamaktadır. Bkz. Lütfi F. Tuncel, aynı eser, s. 60-61;
Nurettin Biro!, aynı tez, s. 7 ı.
66 BOA, i. Meclis·i Mahsus, m. 3347, lef.5.
67 Evkaf-ı Münderise, fiili hizmeti kalmamış, amaçsız kalan vakıfların gelirlerinin evkaf
bütçelerine irdd kaydedilmeyerek, mahallince egitimin geliştirilmesi yolunda sarf ve
kullanılmasıdır. Bunun için 21 Aralık 1879 tarihinde irlide sadır olmuş ve uygulamaya
başlanılması için valiliklere tamim gönderilmiştir. Bkz: Nazif Öztürk, Türk Yenileşme
. Tarihi çerçevesinde VakıfMüessesi, Ankara 1995, s. 294.
68 Okka, 1282 gram karşılıgında bir agırıık ölçüsüdür. Bkz. Walther Hinz, İslam 'da Olçü
Sistemleri, çev. Acar Sevim, Istanbul 1990, s. 30.
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mahsul alınacagından 69

kalan 60 okka bugday da ortalama fıyat bir guruşdan
bedeııeri ise kazalarda kurulacak
Maarif
Sandıklarında biriktirilecektir. Sandıklardabiriken paralar ise nizamına uygun faizle
çiftçilere borç olarak verilecektir. Bu usule sandıklarda to~lanan paranın faizi,
okulların masraflarını karşılayıncaya kadar devam edilecektir 7 • Halil Rıfat Paşa bu
şekilde bir uygulama ile aynı zamanda Sivas vilayetinde ziraat gelişecegini,
çiftçilerin ise tüccar, sarraf ve tefecilerden yüksek faizle kredi almaktan kurtarılmış
7
olacagın! ifade etmektedir !. Böylece bu usulün uygulanması ile viıayette hem
ziraatin hem de egitimin ilerlemesi amaçlanmıştır.
satılacaktır.

Satılan

bugdayların

Halil Rıfat Paşa, kasabalar hariç oldugu halde viıayette yaklaşık olarak
98.200 çift hayvanı bulundugunu ifade etmektedirn. O'na göre ekilecek bugdaydan
yıllık yaklaşıkolarak 5.892.000 guruş hasılat elde edilecektir. Halil Rıfat Paşa bu
usulün beş yıl devam etmesi halinde toplam 29.460.000 guruş hasılat elde
edilecegini belirtmektedir. Bu miktarın Maarif Sandıklarına sermaye olacagı ve
bunun ise % 1 nizami faizle senelik 2.900.000 guruş gelir getirecegi, bununla da
mekteplerin idaresinin mümkün olacagı ifade edilmektedir. Bu kadarbüyük sermaye
ile her kazada bir Maarif Sandıgı kurulur ve Maarif Meclisleri'nin id~resine verilir
ve viıayetçe iyi idare edilip Maarif Nezareti tarafından daima dikkatlice nezaret
edilirse 20 - 30 milyon guruş borç verilerek ziraatın dahi gelişecegi
belirtilmektedir. Vilayetçe işe başlandıgı ve çok istifadeli olacagı beklenmekte ise de
işin gevşememesi ve bu işin beş sene müddetle yürürlükte kalması için irade-i
seniyye ile bu konuda memurların dikkatlerinin çekilmesinin faydalı olacagı
belirtilmektedir.
Bu şekilde mekteplerin masraflarının karşılanacagını ifade eden Halil Rıfat
sürede mekteplerin ve maarifın geliştirilmesi için aklına çare olarak bu
yolun geldigini belirtmektedir. O'na göre zaten halktan normlil vergilerin tahsil
edilmesinde güçlük çekilmektedir. Bir de okuııara yardım adİyla cuz'i bir para
isteniise onun tahsilatı da zor olacaktır. Bu sebepten halkın kesesinden para
çıkmaksızın bu iş haııedileceginden böyle bir tedbiri düşündügünü belirtmektedir.
Böylece viıayet dahilindeki her köye bir okul yapılmış olacaktır. Kasaba okuııarının
Paşa,

kısa

Vital Cuİnet'e göre Sivas ve kazalarında bu~day verimi şu şekildedir. Sivas merkez bire 5,
Koçkiri kazası bire 7, Divri~i kazası bire 8, TenOs, Hafik ve Yıldızeli kazaları ise bire 5
şeklindedir. Bkz. Adnan Mahiro~uııarı, aynı eser, s. 142. Bu oran Tokat, Niksar, Erbaa,
Amasya'da daha fazla olacaktır.
70 BOA, İrade Meclis-i Mahsus, nr.3347, lef 3, 5.
7lxıx. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti'nde resmi kredi piyasası oluşmadı~ından
çiftçiler sarrafdan, tefeciden ve tüccardan yıllık % 20-40 faizle kredi alıyordu. B~n bu
oran daha ytiksekde olabiliyordu. Bkz. Tevfik Güran, 19. YüzyılOsmanlı Tarımı,
İstanbul ı 998, s. 131 vd.
72Villiyelin 423 bin hektar ekili arazisi bulunmakta ve bunun da % 93 'ünde tahıl %4'ünde
sebze Oretilmekledir. Kdmil Erdeha, aynı eser, s. 75.
69
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gelişmesi

ise

saglanacaktır 73 .

Halil

Evkaf-ı

Münderise

Rıfat Paşa'nın

varidatı

bu tekliflerinin

ve kasaba ahalisinin
dönemin

padişahı

yardımları

ile

II. Abdülhamid

tarafından da uygun görUldügü 2 Rebiülevvel [1]300 [11 Ocak 1883] tarihli irade-i
seniyyeden anlaşllmaktadır 74 • Ancak o dönemdeki okul sayılarına bakıldıgında bu
usülün uygulanamadıgı anlaşılmaktadır. Fakat bu usülün neden uyguHinamadıgl
hakkında bir bilgiye ulaşamadık. Bununla birlikte Halil Rıfat Paşa'nın adı geçen
usulle her köye bir okul yaptırma projesi, Osmanlı Devleti'nin o zamanki ekonomik
şartlarını da göz önüne alacak olursak iyi niyetle düşünülmüş bir tedbir olarak kabul
edilebilir.

Halil Rıfat Paşa'nın valiliginin son yılı olan 1885 yılında Sivas vilayetinde
1465 Müslüman ve 284 gayrimUslim okulu bulunmaktaydl 7s • Aynı tarihlerde
viIIIyette 18 rüşdiye (ortaokul) mektebi bulunmakta ve bu okullarda 1078 ögrenci
ögrenim görmekteydi 76 . Bu okul sayıları Halil Rıfat Paşa'nın okul yaptırma
projesinin gerçekleşmedigini ortaya koymaktadır.
Mevcut bilgilere göre Halil Rıfat valilik yaptıgı dönemde dört dershane, bir
Mülkiye Mektebi, dört
resimhane ve üç oda bir salonlu Rüşdiye(Ortaokul)
dershane, bir resimhane ve beş oda bir salonlu Askeri Rüşdiye(Ortaokul) Mektebi 77
inşa ettirmiştir. Bir dershane ve üç odadan meydana gelen bir Darü'l-muallimin
(Ögretmen okulu) ve beş oda bir salonlu Maarif Dairesi (Milli Egitim Müdürıügü)

binası yaptırmıştır •

78

Bu dönemde Sivas vilayetindeki okul sayısı ise şu şekildedir. i 892· i 893
ögretim yılında Sivas vilayetinde 1637 ilkokul bulunmaktadır 79 •
Şemseddin
Sami'ye göre bu rakam daha fazladır. Villlyetde 8 ortaokul, i Askeri Ortaokul, 1
Ögretmen Okulu, 220 i erkek ve 123 'ü kız olmak üzere toplam 2324 müslüman
ilkokulu bulunmaktadır. Gayr-i müslim ve misyoner okullarıda dahil viiIIyette
toplam 3595 okul bulunmakta ve bu okullarda 54.493 ögrenci ögrenim görmekte
3709 ögretmen görev yapmaktadır 80 • Ancak bu rakamların biraz mübaıııgalı oldugu
kanaatindeyiz. ı 906- i 907 ögretim yılında Sivas vilayetinde, 9'u (1 tanesi kız) Sivas
merkez, 7'si Amasya, 3'ü Tokat ve 5'i Karahisar-ı Şarki'de olmak üzere toplam 24
BOA,lrade Meclis-i Mahsus, nr,3347, lef. 3.
BOA, İrade Meclis·i Mahsus, nr.3347.
7S Sivas Vilayeti Salnamesi, Defa: 12, Sene·i Hicriye 1302, s. 454·456.
76 Salname-i Devlet-i Aliyye, Defa:40, Sene-i Hicriye 1302, s. 414-415.
77 Askeri RUşdiye'de ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönU de 1892·95 yıııarı arasında ögrenim
görmOş ve 28 Ekim 1895 tarihinde mezun olmuştur. Bkz. Şerafettin Turan, ısmet ınönü
Yaşamı, Dönemi ve Kişiliği, Ankara 2000, s. 2.
78 Ali Birinci-A. Turan Alkan, aynı makale, s.l OI.
79 Bayram Kadarnan, Abdülhamid Devri' Eğitim Sistemi, Ankara 1991, s. 86; İlhan Tekeli,
"Tanzimaı'tan
Cumhuriyet'e Egitim Sistemindeki Degişmeler ", Tanzimat 'tan
Cumhuriyet 'e Türkiye Ansiklopedisi, II, İstanbul 1985, 464.
80 Şemseddin Sami, aynı eser, s. 2796·97.
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Rüşdiye (Ortaokul) bulunmaktadırs,.
Sivas' Lisesi ı 887 yılında ögretime
açllmıştırS2 • 1898 yılında ise Sivas vilayetinde iki lisede 205 ögrenci ögrenim
görmektedir!3. Tokat'ta lise 1902 yılında ögrenime açllmıştırs4 . 1905-1906 yılı

istatistiklerine göre ise Sivas vilayetinde 3 idadi (lise) bulunmaktadır8s •

Sonuç
Halil Rıfat Paşa aslındadÜZenli bir egitim görmemiş, taşra memuriyetlerinde
derece derece yükselmiş, mutasarrıflık ve valiliklerde bulunarak idari işleri
ögrenmişti. Görev yaptıgı yerlerde ismini minnetle andıracak eserler bırakmıştır.
Halil Rı fat Paşa, İbnülernin Mahmut Kemal İnal'ın ifadesi ile "valilik için
yaratılmış" bir kişiydi 86 • Hakikaten Halil Rıfat Paşa ününü daha çok Sivas Valiligi
esnasında yapmış oldugu başarılı icraat!arıyla duyurmuştur.
Halil Rıfat Paşa, maiyetindeki çalışkan ve gayretli memurlara sahip çıkarak
ve taltif ettirmiştir. O, iş bitirici kişiligi ile uzun sürede yapılacak
işleri çok kısa sUrede tamamlamıştır. Yapılan işlerde halk devlet dayanışmasını
saglayarak çok cüz'i masraflarla kamu hizmet binaları ile kilometrelerce yol
yaptırmıştır. Ayrıca yapılan bu işlerde hizmet ve himmeti geçen vatandaşların taltif
edilmelerini saglayarak onların devlete güvenlerini artırmıştır. Ayrıca halka agır
gelmeyecek yeni gelir kaynakları ihdas ederek egitim ve ziraatin geliştirilmesine
onları desteklemiş

çalışmıştır.

Halil Rıfat Paşa, yapmış oldugu çalışmaları ile günümüz idarecilerine örnek
edecektir. Ayrıca kibarlıgı, nezaketi, iyilik severligi ve bırakmış oldugu
eserleriyle daima saygı ve minnetle anılacaktır.

teşkil

AB8TRACT
Halil Rıfat Pasha was one of state's men the Otoman State
educated in its last period, Although Pasha became in posts of
Internal Ministership and Prime Ministetship, he has been
remembered with the succesfull services that he made İn his posts
of governorship. Among these services, the activities that Pasha
made in his governor of Sivas between ı 882 and J 885 has been
ahead of others. During his governor of Sivas, Pasha contributed to
be built a number of kilometre roads and many schools. In this
article, it is to be given information on his actitivities of
reconstruction and education during his governor of Sivas.

Bayram Kqdarnan, aynı eser, s, 104,
Hüseyin Yıldırım, aynı ma/wle, s. 28.
83 tıhan Tekeli, aynı madde, s, 474.
84 Halis Cinlioğlu, aynı eser, s. 47,
S~ Bayram Kodarnan, aynı eser, s. 128,
86 İbnülernin Mahmut Kemal İnal, aynı eser, s,1570.
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Tokat'tan Niksar'a kadar açılan yol hakkında Halil Rıfat Paşa'nın telgrafı (1.
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