
Evliya Çelebi "çorba-yı Halil" diye bahse
der ve özellikle içtiği bir kase buğday 
çarbasının tadını herhangi bir vezir veya 
alimin sofrasındaki çorbada bulamadığı
nı belirtir. Ayrıca her gün 7000 sahan ye
mek dağıtıldığını ve şehirdeki evlerin hiç
birinde ocak yakilmayıp bütün ahalinin 
Haremü'l-Halll mutfağından istifade et
tiğini anlatır ve bu mutfakta Hz. İbrahim 
zamanından beri ateşin hiç sönmediği 
rivayetini nakleder. Osmanlı idaresinin ilk 
dönemlerinde bu mutfağın ihtiyacı olan 
buğday Mısır'dan getirilmiştir. 161 S yı
lında Şam valisiyle kadısına gönderilen 
bir hükümde, Halil'de verilen simat- ı şe

rif için kuraklık sırasında Kıbrıs, Make
donya veya Trakya'dan buğday getiril
mesinin emredildiği görülmektedir. 
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~ ABDÜSSELAM ULUÇAM 

HALIL b. AHMED 
(.M..>!.:.,.;~') 

Ebu Abdirrahman el-Hal11 
b. Ahmed b. Amr 

b. Temlm el-Ferahidi (el-Fürhudi) 
(ö. 175/791) 

Nahiv ve aruzu sisteme kavuşturan 
ünlü dil ve edebiyat alimi. 

_j 

100 (718) yılında Umman'da doğup 
Basra'da yetişti. Ezdl, Yahmedl, Basri 
nisbeleriyle de anılır. Hac ve cihad için 
ayrılışı ve Horasan'a seyahati dışında ha
yatı boyunca bu şehirde yaşadığından 
daha çok Basralı olarak tanınır. Büyük 
bir ihtimalle 175 (791) yılında Basra'da 
vefat etti. 160 (777) veya 1 70'te (786) 
vefat ettiğine dair rivayetler de vardır. 
Yalnız Basra dil mektebinin değil asrının, 
hatta bütün İslam tarihinin yetiştirdiği 

müstesna bir dil alimidir. Çok yönlü bir 
ilim adamı olan Hafil b. Ahmed meşgul ol
duğu gramer, Iugat, mOsiki gibi dalları 
ilmi usul ve kaideleriyle ilk defa vazetme
si ve bilhassa aruzu yeni bir ilim dalı ola
rak ortaya koyması ile şöhret bulmuştur. 

Arap asıllı az sayıdaki dil ve edebiyat 
aliminden biri olan Halil b. Ahmed'in ba
bası İslam aleminde Hz. Peygamber'den 
sonra Ahmed ismiyle anılan ilk kişidir 
(ibnü'n-Nedlm, s. 69. 70). Hocaları ara
sında, dil ve gramer çalışmalarında ken
dilerinden teşvik gördüğü Basra dil 
mektebi mensuplarından lsa b. ömer 
es-Sekafı ile Ebu Amr b. Ala'yı, Iugat sa
hasında Ahfeş el-Ekber' i zikretmek ge
rekir. Bununla beraber tahsil hayatında 
hadis önde gelmiştir. Gençliğinde bir ara 
Hariciler'in kollarından İbazıyye'ye (veya 
Sufriyye) intisap ettiyse de hacası meş
hur fıkıh ve hadis alimi EyyQb es-Sahti
yanl'nin tesiriyle bundan vazgeçip Sünni 
akideye bağlanmıştır. Çok dindar olan 
Halil b. Ahmed her yıl düzenli şekilde ya 
hacca gider veya cihada katılırdı. Basra'
da babasından intikal eden bir bahçenin 
geliri ve doğancılık mesleğiyle geçinir, 
kamıştan yapılmış basit bir evde oturur
du. Halil b. Ahmed ilimden başka hiçbir 
şeye değer vermemiş. fakat öğrencileri 
onun ilmi sayesinde hem büyük alim hem 
de servet ve mevki sahibi olmuşlardır 
(ibnü'l-Kıftl. ı. 345). Zira ilmini ve buluş
larını kendisi kaleme almak yerine etra
fındakilere öğretmeyi tercih eder, tale
belerine ders öğrenmenin ve eser yaz
manın usulünü de öğretirdi (Süyutl, el

Müzhir; 1, 80. 81 ). Onun gramer dersleri
ne devam edip tuttuğu notları derleye
rek el-Kitô.b'ı vücuda getiren Slbeveyhi 
bunların en meşhurlarından biridir. Ken
disinden gramer. lugat. hadis ve şiir ri
vayet eden birçok talebesi arasında bil
hassa lugatta Leys b. Muzaffer, hadiste 
Ali b . Nasr el-Cehdaml, şiir ve lugatta 
Müerric es-SedQsl, hadis ve lugatta Nadr 
b. Şümeyl, gramerde Ahfeş el-Evsat ve 
Asma! sayılabilir. Hamza el-İsfahanl'ye 
göre İslam aleminde Halil'in eserlerinde 
uyguladığı ilmi metotlardan faydalan
mayan hiçbir alim yoktur (İbn Hallikan. 
ll, 245). Gerek Basra, Küfe ve Bağdat dil 
mekteplerinde yetişen , gerekse sonraki 
asırlarda yaşayan bütün i\limler onun 
çok geniş bir ilme ve eşsiz bir zekaya sa
hip olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. 
Hatta sahabeden sonra ondan daha ze
ki. Arap dili ve edebiyatını daha iyi bilen 
bir kimsenin gelmediğini söyleyenler ol
muştur (SüyQtl, Bugyetü 'l-vu'at, 1, 558) 
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Halil b. Ahmed, Arap dilinin grameri
nin tesbiti ve harflerin mahreçlerine gö
re dizilen orüinal bir lugatının tedvin ve 
tertibinde; Arap nazım usulünün tesbit 
ve izahı, dolayısıyla mOsikiye dair çalış
malarında kendisinden önce varılan so
nuçları topariayıp ayıklamak, meseleleri 
yeniden ele alıp ıslah ve ikmal, terkip ve 
telif, nihayet terimlerini tarif etmek su
retiyle bu sahaları insicamlı bir ilim veya 
ilim şubesi hüviyetine kavuşturmuştur. 
İslam aleminin yetiştirdiği en büyük filo
log unvanına sahip bir ilim adamı olan 
Halil b. Ahmed, müstesna bir zihni mele
ke ile Arap gramerinde dağınık mesele
ler arasındaki girift ve son derece has
sas münasebetleri yakalayıp bunları sağ
lam kaidelere ve umumi esaslara bağla
mıştır. Nitekim fıloloji tarihindeki mevkii 
henüz Iayıkıyla anlaşılmamakla beraber 
dil ve edebiyatın çeşitli sahalarındaki ça
lışmalarında onun isabetli ve bugüne ka
dar değerini korumuş bulunan birçok or
tak hareket noktasını tesbit etmiş oldu
ğu görülmektedir. Aynı şekilde Arap naz
mının ritim bakımından iç yapısını tahlil 
ve tesbit amacıyla aruz sistemini ortaya 
koyuşu. gramer çalışmalarında Arapça'
nın bünyesini kolaylıkla inceleyebilmek 
için çareler arayışı, Arapça'yı tesbit faali
yetleri içinde özellikle Kur'an metnini, 
genel olarak da Arap yazısını yanlış oku
maya meydan vermeyecek bir sistemle 
ve imla işaretleriyle ıslahı, dilin fonetiği
ne has orüinal bir Iugat tedvini hep bir 
arada düşünülmüş ve aynı temellere 
oturtulmuş faaliyetlerdir (Çetin. islam · 

Kültür Mirasmda Hat San'atı, s. 19). Ken
disiyle yakın dostluğu olan meşhur edip 
İbnü'l-Mukaffa', Halil'in akıl ve zekasının 
ilminden de çok olduğunu ifade etmiştir. 
Nitekim hiçbir harfini tanımadığı Süryani 
alfabesiyle kaleme alınmış Arapça bir 
metni okuması, Grek diliyle yazılmış bir 
mektubu ise bir ay boyunca Grekçe çalı 

şıp çözmesi, tarifini bilmediği bir göz ila
cının karışımının nelerden meydana gel
diğini ilacın yapıldığı kabı koklayarak tes
bit etmesi ve bunun gibi inanılması güç, 
fakat güvenilir ravilerin rivayetleriyle sa
bit birçok meziyeti nakledilir. Şu hadise 
de onun akıl ve zekasını meşgul olduğu 
işe nasıl teksif ettiğini göstermesi bakı
mından kayda değer: Alışverişe giden 
bir hizmetlinin aldatılmasını önleyecek 
bir çeşit hesaplama formülü üzerinde 
düşünmekte iken girdiği caminin sütun
larından birine başını çarpar ak yere düş
müş ve bu olay onun ölümüne sebep ol
muştur (İbn Hallikan, ll, 248) 
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HALIL b. AHMED 

Ham b. Ahmed, çeşitli hasletlere sahip 
bir dahi ve değişik ilim dallarında birçok 
yenilik getiren müstesna bir alim olarak 
tanındığı kadar Süfyan es-Sevri'nin, "Al
tın ve miskten yaratılmış birini görmek 
isteyen Halil b. Ahmed'e baksın" şeklin
deki ifadesinde belirttiği gibi bilhassa 
güzel ahlaki. üstün fazileti, zühd, takva 
ve kanaatkarliğı ile de meşhur olan ör
nek bir insandı . Bu sebeple halife ve 
emir gibi mansıb sahiplerinin sohbetin
den hoşlanmazdı. Kendisine maaş bağ
lamak isteyen veya hediye gönderen 
Fars ve Ahvaz Valisi Süleyman b. Hablb 
b. Mühelleb ei-Ezdi'nin (veya Süleyman 
b. Ali el-Haşim i) onu Sind'e (veya Ahvaz) 
çağırması üzerine bunu kabul edemeye
ceğini belirten ve az ile yetinmeyi yeğle
diğini ifade eden şiiri meşhurdur (bu hu
susta farklı rivayetler için bk. S1'raf1', s. 
55; EbG Bekir ez-Zübeydl, s. 47; İbnü'l
Kıftl, I, 344, 345; İbn Hallikan, II , 245, 
246). Halil'in bu hasJetlerinin bir tezahü
rü eser telifi hususunda da görülmekte
dir. Nitekim okuduğu kitaplarda ele alın
mış konuları tekrardan ve taklitçilikten 
kaçınmış, edindiği geniş bilgi ve malu
matı kendi adına bir kitap halinde topla
makyerine öğretim yoluyla herkese nak
letmeyi tercih etmiştir. Önceleri bilinme
yen veya o zamana kadar bir ilim olarak 
tanınmayan bir konuda fikir. metot, sis
tem, terminoloji vb. hususlarda bulduğu 
yenilikleri ihtiva edecek kitaplar tedvin 
ve telif etmesi onun dehasının gerektir
diği bir husustur (SüyQtl, el-Müzhir, I, 
80, 81). 

Eserleri. Halil b. Ahmed'in muhteva 
bakımından sonraki alimiere örnek teşkil 
eden ilmi çalışmalarını şu alanlarda top
layarak ele almak mümkündür: 1. 
Naktü'l-mesahif. Kitô.bü'n-Na]ft ve'ş-

. şekl. Kur'an-ı Kerim'in harekelenmesi 
ve noktalanmasına dair kaleme aldığı , 

ibnü'n-Nedlm'in listesinde geçen, fakat 
günümüze ulaşmayan kitap bu sahada 
ilk telif eserdir. Hz. Peygamber'in haya
tında çeşitli malzeme üzerine kaydedil
miş olan Kur'an metnini, Hz. Osman'ın 
bizzat istinsah ettiği mushafta yazılan 
şekliyle muhafaza etmek ve böylece 
onun bozulmasına yol açmamak gibi sa
habenin gösterdiği gayret yanında, kıra
atte tashlf (yanlış okuma) ve lahn (dil 
hatası yapma) tehlikesini önleyecek ted-

. 'birlerin de alınması lüzumu hissedilmiş
tL Ebü'I-Esved ed-Düell ile (ö. 69/688) 
başlayan, Nasr b. Asım ei-Leysl ve Yahya 
b. Ya'mer gibi şahsiyetlerle devam eden 
bu yöndeki çalışmalar arasında Halil b. 
Ahmed'in yazının ıslahı hususundaki bü-
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yük hizmeti önemli bir yer işgal eder. 
Her ne kadar gerek vahyin yazılışı sırasın
da gerekse daha sonra benzer harflerin 
ayrılması için konan noktalarla hareke 
mahiyetindeki noktalar, metne birer ila
ve kabul edilip karışıklığa yol açar endi
şesiyle farklı renkte mürekkeple kayde
dilmişse de bu işaretler mushaflardan 
daima tecrit edilmiş ve Kur'an kıraati 
uzun müddet Hz. Osman nüshasını esas 
alan mushaflardan yapılagelmiştir. An
cak metnin onu ezbere bilmeyenler ta
rafından doğru okunabilmesi doğru ya
zılmasına bağlı olduğundan, Malik b. 
Enes'in bazı şartlarla mushafların nok
talanmasına cevaz vermesi üzerine Halil 
b. Ahmed, geliştirmiş olduğu bir yazı 
ve imla sistemiyle bu kabil tereddüt ve 
endişeleri ortadan kaldırmak için Kitô.
bü'n-Na]ft ve'ş-şekl'i telif etmiştir. Ha
m b. Ahmed bu çalışmalarında, öteden 
beri tekrarlanan bir rivayete göre Ebü'I
Esved'in koyduğu yuvarlak noktalardan 
ibaret ilk harekeler yerine yatık elif. vav 
ve uzatılmış ya harflerinin küçük şekille
rinden bugünkü fetha, zam me ve kesre
yi bulmuş. imla işaretleri için de bazı ke
limelerin remzi mahiyetinde olmak üze
re yine küçük ve kısaltılmış harfleri kul
lanmıştır (DİA, XI, 4 ı). Onun bu maksat
la aldığı tedbirler arasında en dikkat çe
kici olanı. mushaflara ilk defa hemze 
(vasıl ve katı' hemzeleri). teşdld, revm 
ve işmam gibi birçok imla işaretini koy
muş olmasıdır (Dan!, s. 6, 7). Arap yazısı 
artık bir yazı sistemi olarak noksanlarını 
tamamlarken Halil b. Ahmed, bu siste
me harekeleri ve diğer imla işaretlerini 
yerleştirmek suretiyle aynı zamanda 
hüsn-i hat sanatının gelişmesine ve 
önemli bir tezyin unsuru mahiyetini al
masına da yol açmış ve bir bakıma yön 
vermiş oluyordu (Çetin, İslam Kültür Mi
rasında Hat Sa11'atı, s. 1 9). 

2. Lugat. Kitô.bü'l-'Ayn. Arap lugatçı
lığı sahasında telif edilen şekil ve muhte
va bakımından orüinal. aynı zamanda 
dünya lugatçılık tarihinde ll. (VIII.) yüzyıl 
gibi erken bir dönemin mükemmel bir 
mahsulü hüviyetiyle dönüm noktası sa-
yılabilecek (Haywood, s. 27) önemli bir 
eserdir. Daha önce hazırlanmış sistema
tik lugatlardan sonra Ham b. Ahmed'in 
ilk defa alfabetik diziyi uyguladığı bu ça
lışmada kelimelerin köklerini oluşturan 
sessizler esas alınmıştır. Arapça'nın ya
pısıyla ilgili olan bu husus bazı istisnalar
la lugatçılıkta hala devam etmektedir. 
Halil b. Ahmed ayrıca, bir kökü meydana 
getiren harflerin yer değiştirmesiyle or
taya çıkan kelimeleri bir araya toplamış-

tır (kalb 1 anagram usulü). Mesela sülasl 
fiillerden muzaatlarda iki şekil (şedde, 

deşşe), diğer sülasl fiilierde altı şekil 

('akabe, 'abeka, be'aka, beka'a, kabe'a, 
ka'abe) elde edilir (bu fiilierin hepsi dil
de kullanılmaktadır) . Bu durumda rubal 
fiilierde yirmi dört ('abkara, 'abraka ... ) ve 
humasi fiilierde 120 şekil elde edilebilir. 
Ham b. Ahmed, bütün bu muhtemel şe
killerin dilde kullanılanlarının. manalarını 

vermiş ve bir manaya delalet etmeyenle
ri (mühmel) terketmiştir. Böylece alfabe
nin harflerinin bu usul içinde birbir
leriyle teşkil edecekleri kelimelerin arit
metik hesabını yaparak ulaşacağı mikta
rı arayıp (A'yanü'ş-Şfa, VI, 343) dilin bü
tün kelimelerini kapsayabilen bir sistem 
denemek istemiştir. Harflerin diziminde 
ise onların mahreçlerini göz önüne ala
rak bunları en dipteki gırtlak seslerinden 
d udak seslerine doğru gırtlak, küçük dil, 
ağız kenan, dil ucu, damak, dilin iki yanı, 
dudak ve bu organların dışındakiler için 
de "hava'i" gibi belirli gruplar altında şöy
le sıralamıştır: Ayn, i)a, ha, 1]3. gayn-~af, 
kaf-clm, şin, çlad-şad , sin, zay-ta. dal, 
ta-ıa. şa, ıal-ra , lam, nun, fa, ba, mlm
vav, elif, ya, hemze. Böylece dizide ilk 
yeri ayn harfi aldığı için kitap isimlen
dirmede uygulanan eski bir geleneğe 
uyarak eserine Kitô.bü'l-'Ayn adını ver
miştir. Ham b. Ahmed'in izinden giden 
müellitlerden ibn Düreyd eJ-Cemhere'
sinde, Ebu Ali ei-Kall el-Bari' adlı ese
rinde, Muhammed b. Ahmed ei-Ezheri 
Teh?;ibü'l-luga'sında ve ibn Slde eJ. .. 
MuJıkem'inde Kitô.bü'l-'Ayn'ı örnek al
mışlardır. 

"Halil b. Ahmed dizisi" de denilen mah
reçlere göre yapılan bu sıralamada mü
ellif bazı milletlerden ilham almışsa da 
hiç kimseyi taklit etmemiştir. Eser fikir. 
metot ve Arap alfabesindeki harfiere uy
gun tertibi itibariyle yeni ve orüinaldir 
(Ahmed Abdülgafür Attar, s. 78, 81 vd.). 
Ancak hayatının son yıllarında Hor asan'
da talebesi Leys b. Muzaffer'in yanında 
iken telife başladığı, fakat eserin sonuna 
doğru vefatı üzerine Leys'in ve diğer ta
lebelerinin bu kitabı tamamladığı, yahut 
Slbeveyhi'nin el-Kitô.b'ının telifinde ol
duğu gibi fikir, bilgi, izah ve şerhlerin 
Ham b. Ahmed'e, telifin ise Leys'e ve di
ğerlerine ait bulunduğu veyahut Leys'in 
şöhret gayesiyle eseri kabullenip ikmal 
etmiş olduğu yolunda çeşitli rivayet ve 
iddialar ileri sürülmüştür (a.g.e., tür. yer.; 
Kitabü'l-'Ayn, naşirlerin önsözü). Kita
bın sadece bir cüzü ilk defa Anistas ei
Kermm (Bağdat ı 9 ı 4) ve Abdullah Derviş 
(Bağdat 1386/1 967) tarafından yayım-



!anmış, tamamı bulunduktan sonra ise 
eseri sekiz cilt halinde Mehdi Mahzumi 
ve İbrahim es-Samerrili neşretmişlerdir 
(I-VIII, Bağdat 1980-1985; Beyrut 1408/ 
ı 988). Kitabü'I-'Ayn üzerine eski ve yeni 
birçok çalışma yapılmış (Sezgin, VII I, 54-
55), Muhammed Nu'man Han eserdeki 
Kur'an ve tefsiriyle ilgili malumatı der
leyip bu malumatın geçtiği kelimelere 
göre alfabetik olarak dizmiş ve ayrıca ilk 
tefsir metinleriyle de karşılaştırmıştır 

(Die exegetischen Teile des Kitab al-Ayn, 
Zur altesten philologischen Koranexege
se, Berl in 1994). 

3. Aruz. Kitabü'I-'An1z. Eski Arap şi
irinde uzak bir mazide gelişmiş, hatta 
an'aneleşmiş, eski şairlerin ancak kulak 
ve dil terbiyesiyle öğrenegeldikleri birta
kım nazım kaidelerini ve şiirin esaslarını 
ilk defa nazari olarak sistemli bir izah 
şekline kavuşturup "aruz" adıyla bir ilim 
şubesi halinde ortaya koyan Halil b. Ah
med'dir. Bu alanda yazmış olduğu günü
müze ulaşmayan birkaç eserinden biri 
(DİA, III, 426) ve en önemlisi Kitdbü'I
'An1z'dur. Halil b. Ahmed bu eserinde ilk 
defa Arap nazmının ritim bakımından iç 
yapısını tahlil etmiş, şairlerin yüzyıllardır 
şiir inşadı yoluyla öğrendikleri, basit ve 
hususi makamlarla kullanıp geliştirdik
leri, ancak duyularak ayrıiabilen farklı 
vezinler arasındaki çeşitli münasebetleri 
belirleyip tasnif etmiştir. Henüz hece ve 
vurgu (accent) mefhumunun olmadığı bir 
dönemde beytin yazılı şeklindeki hareke
li ve sakin harflerin dizilişinden hareketle 
şiirin doğru ve bozuk olanını ayırmayı 
sağlayan bir ölçü sistemi bulmaya çalış
mıştır (a.g.e., III , 427). Çeşitli lugat mil
naları yanında edebi bir terim olarak 
aruzu bizzat Halil b. Ahmed "kendisiyle 
bir şey karşılaştırılan (ma'rüz), dolayısıyla 
ölçü, terazi (mlzan) veya örnek olan şey" 
anlamında kullanmış ve, "Çünkü şiir 

onunla karşılaştırılır" demiştir (a.g.e., lll, 
425). Müellif kitabında aruzu geniş ma
nasıyla "nazım bilgisi" olarak almış ve 
ona bağlı kalmak suretiyle kafıye bahsi
ni de aynı eserde incelemişken sonraki 
alimlerce bu iki konu çok defa birbirine 
bağlı, fakat farklı mevzular olarak kabul 
edilmiş ve yüzlerce eser kaleme alınmış
tır. Müstakil eserlerden başka edebiyat 
kitaplarında ve ansiklopedik eserlerde 
de bu konulara ait özel bölümler mev
cuttur. Bunlar arasında İbn Abdürab
bih'in el-'İ]fdü '1-ferid'indeki bölüm (V, 
424-495), Halil b. Ahmed'in kitabına ta
mamıyla sadık kalması yönünden bilhas
sa anılmalıdır (DİA, III , 427). 

4. Musiki. Kitdbü'I-l]fa' ve Kitdbü'n
Nagam fi'l-musi]fii. Halil b. Ahmed 'in, 
bazı gramer meselelerinin açıklanmasını 
sağlayan çareler buluşu, yazının ve imia
nın ıslahı ve dolayısıyla mushafın yanlış 
okunmasını önleyecek tedbirler ortaya 
koyuşu aruzu ele alışındaki bazı husus
larta paralellik taşırsa da aruzla en yakın 
çalışması herhalde musiki alanında ol
muştur (Süyütl, Bugyetü 'l-vu'at, 1, 558) 
Nitekim bu sahada yukarıdaki eserleri 
yazdığı bilinmekte (İbnü'n-Nedlm, s. 71) 
ve günümüze kadar gelmemiş olan bu 
eserlerin mOsikiye dair ilk ilmi araştırma
lar olduğu kabul edilmektedir (Farmer, 
s. 2 I vd.; I 26 vd , ayrıca b k. Süyütl, el
Müzhir, 1, 8I) . 

S. Nahiv. Kitfıbü'l-Cümel fi'n-na]J.v. 
Halil b. Ahmed'in, Arap dilinin gramerini 
büyük ölçüde genişletip geliştirdiği ve 
kendisine aidiyeti hakkında şüpheler bu
lunan Kitfıbü '1-Cümel'den başka müs
takil bir eser kaleme almamasına rağ
men gramer çalışmalarına büyük ölçüde 
yön verdiği muhakkaktır (a.g.e., I, 80). 
Arap nahvine dair ilk kitabı yazması muh
temel olan Abdullah b. Ebu İshak'tan ( ö. 
I ı 7/735) sonra bu alanda kaleme alın
mış, isimleri tesbit edilebilen en eski iki 
eserin (Kitabü 'l-Cami' ve Kitabü 'l-ikmal) 
müellifı lsa b. Ömer es-Sekafi'dir ( ö. I 49/ 
766). Bunların ardından Halil b. Ah
med'in, dehasıyla Arap fılolojisine en az 
yüz yıllık bir merhale kazandırdığı şüp
hesizdir. Çünkü bu sahada da müstesna 
zekasıyla ele aldığı konuların sınırlarını 

çizen, terimlerini hazırlayan ve onların 
sistemli disiplinler haline gelmesini sağ
layacak usulleri belirleyen yine Halil b. 
Ahmed olmuştur (a.g.e., I, 80, 8I). Onun 
nahve dair bilgilerini bilhassa talebesi SY
beveyhi'ye borçluyuz. Zira birkaç neslin 
alimlerinin çalışmaları sonunda kararlaş

tırılmış bilgilerin, itibar edilen fikirterin 
düzenli bir özeti ve zamanına kadar yazı

lan nahve dair kitapların en büyüğü, gü
nümüze ulaşabilenlerin en eskisi olup 
sonraki çalışmalarda esas kabul edilen, 
şerh, izah, ihtisar, ikmal, tenkit ve tas
hih mahiyetinde yüzlerce eserin telifın
de hareket noktası olan meşhur el-Ki
tfıb'ını yazarken SYbeveyhi bilhassa ho
cası Halil b. Ahmed'in derslerinde onun 
sorulara verdiği cevapları esas alarak bu 
eserini meydana getirmiştir (DİA, III , 
296-297). Eserin ortaya çıkmasında me
tot ve bilgi bakımından Halil b. Ahmed'in 
büyük tesirini belirtmek amacıyla söy
lenmiş, İbnü'n-Nedim'in naklettiği bir ri
vayette, el-Kitfıb'ın telifinde aralarında 
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Sibeveyhi'nin de bulunduğu kırk iki ki
şinin görev aldığı. usul, not. haşiye ve 
izahların ise Halil b. Ahmed'e ait olduğu 
ifade edilir (Sirilfl, s. 56; ibnü'n-Nedlm, 
s. 82). Kitabü'l-Cümel fi'n-na]J.v Fah
reddin Kabave tarafından neşredilmiştir 
(Beyrut 1405/1985) 

6. Meani ' l -huruf. el-l:furuf (Risale fi 
ma'ne'l-i).urüf) Arap alfabesinde "elif' 
ile başlayıp "ya" ile biten harfiere (hurQ
fü'I-hedl) Araplar'ın izilfe ettiği manalar
dan bahseden bir risale olup müellif bu 
anlamlarla ilgili olarak söylenmiş beyitlt=:
ri de şahid olarak zikretmiştir. Eski bib
liyografık kaynaklarda bu adla zikredil
meyen eser Ramazan Abdüttewab ta
rafından önce el-ljurat adı altında (Ka
hire I 969), daha sonra Şeldşetü kütüb 
fi'J-]J.urufiçinde neşredilmiştir (Kahire 
I 982). 

Halil b. Ahmed'in çeşitli vesilelerle 
söylediği birkaç beyitlik şiirleri nahiv, lu
gat ve edebiyata dair kitaplarda dağınık 
bir şekilde mevcut olup Hatim Salih ed
Damin bunları Şu'iırfı'ü mu]fıllun adlı 
eserinde kaynaklarını da vererek bir ara
ya toplamıştır (bk bibl.). 
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Osmanlı şeyhülislamı. 
_j 

111. Mustafa'nın kızı Hibetullah Sultan'ın 
süt annesinin oğludur. Annesinin iste
ğiyle Çerkez diyarından getirtilerek he
nüz küçükyaşta iken Harem'e alındı. Bu
rada Şehzade Selim ile beraber büyüdü 
ve ona arkadaş oldu. I. Abdülhamid za
manında (ı 774- I 789) hazine koğuşuna 
nakledildi ve bu değişiklik dolayısıyla on 
beş yıl kadar Şehzade Selim'den uzakta 
kaldı. 1789'da lll. Selim'in tahta çıkışının 
hemen ardından hazine kethüdi:Hığına 

getirildi. On iki yıl sonra Galata mevlevi
yetiyle saraydan çıktı ve ilmiye mesleği
ne girdi ( ı 2 ı 6/180 ı ) . Kısa sürede ilerle
yerek 1218'de ( 1803) Mekke payesiyle 
taltif edildi. AYnı yıl ailesiyle birlikte hac 
farizasını yerine getirdi; dönüşünde İs
tanbul kadılığı payesini aldı. Çok geç
meden kendisine Anadolu kazaskerliği, 
1224'te ( 1809) Rumeli kazaskerliği pa
yesi verildi. Kazasker payesiyle meşveret 
meclislerine katıldı; 1228'de (1813) bil
fiil Rumeli kazaskeri oldu. Bu görevden 
alındıktan sekiz gün sonra 1 3 Zilkade 
1234'te (3 Eylül 1819) şeyhülislamlık ma
kamına getirildi. 

Bir yıl yedi ay kadar şeyhülislamlıkta 
kalan Halil Efendi, ll. Mahmud üzerinde 
büyük nüfuzu bulunan Halet Efendi ile 
geçinemedi. 1821'deki Rum isyanı do
layısıyla yapılan bir müşaverede Halet 
Efendi ile aralarında birbirlerine haka
rete varan sert tartışma meydana gel
di. Bunun ardından 23 Cemaziyelahir 
1236'da (28 Mart 1821) aziedilerek önce 
Beylerbeyi'ndeki yalısında ikamete mec
bur tutuldu; bir gün sonra da hanımı 
Ziba Hatun ile Bursa'ya sürüldü. Halil 
Efendi'nin Halet Efendi ile olan geçim
sizliğinin hanımları arasında da tartış
maya sebebiyet vermesi, gerek aziinde 
gerek sürgünde ve sonrasında meyda-

Çerkez 

Halil Efendi'nin 

birfetvası 

(ilmiyye 
Satnamesi, 
s. 583) 

na gelen olaylarda etkili rol oynadı. Halil 
Efendi gibi Çerkez asıllı olup Hoca Abdul
lah Ağa'nın cariyesi iken lll. Selim tara
fından hazine kethüdalığı sırasında ken
disine odalık olarak verilen ve ardından 
nikahı altına giren Ziba Hanım, kaynak
larda yer alan bilgilere göre, Beylerbe
yi'nde mesire yerinde rastladığı Halet 
Efendi'nin hanımı Lebibe Hatun'a bey
leri arasındaki ihtilaftan söz açıp onunla 
tartışmış ve bu tartışma kavgaya da yol 
açmıştı . Bu olay sebebiyle Halet Efendi 
sadece Halil Efendi'ye değil Ziba Hanım'a 
da kin beslemiş. şeyhülislamın aziini sağ
layıp her ikisini Bursa'ya sürdürdükten 
sonra Halil Efendi'yi İstanbul ile haber
leştiği gerekçesiyle Afyon'a göndertmiş 
(13 Şaban/16 Mayıs). hemen ardından 
da büyücülükle suçladığı Ziba Hanım'ı 
Bursa'ya yolladığı cellatlara boğdurtup 
çıplak vaziyette bir çalılığa attırmıştı 

(Cevdet, Xl, 205-206). Bu feci hadiseyi 
duyan Halil Efendi hastalanarak felç ol
muş ve az sonra da Afyon'da vefat et
miştir. Cevdet Paşa vefat haberinin 3 Zil
kade 1236'da (2 Ağustos 1821) geldiğini 
yazarken Şanizade bunu 13 Zilkade ( 12 
Ağustos) olarak gösterir. Mezarı Afyon 
Gedik Ahmed Paşa Camii haziresi n d edir. 

Kaynakların bildirdiğine göre sözünü 
esirgemeyen sert bir mizaca sahip bulu
nan Halil Efendi'nin tefsir, hadis ve diğer 
bazı dini ilimlerde derin bilgisi vardı. Bir
çok talebe yetiştirmiş olup bunlar ara
sında Sahaflar Şeyhizade Mehmed Esad 
Efendi de vardır. Halil Efendi'nin, Eyüp 
Camii'nde ramazan ayında imsakten sa
bah narnazına kadar Kur'an okunup ken
disinin ve zevcesinin hayırla anılması, ay
rıca Enderun'da uzun süre bulunduğu 
Hazine Koğuşu'nda yılda bir defa mevlid 
okunması için büyük miktarda para vak
fettiği, Hicaz'da da bazı hayratı bulundu
ğu belirtilmektedir. 
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