
rnek mümkün iken, her nedense hallka 
yadırganmış, Rakka valisi bulunduğu sı
rada ( 1164-1 168) bir nüshası kendisine 
sunulan Ragıb Paşa da esereSefinetü'r
rüesd denmesini uygun görmüş oldu
ğundan daha çok bu sonuncu da yaygın
lık kazanmıştır. Nitekim Millet (Ali Emi
ri, nr. 720) ve Süleymaniye (Esad Efen
di , nr. 2296) kütüphanelerindeki nüsha
larında "hallka" kazmarak "sefine" şek
linde düzeltilmiş, İstanbul Üniversitesi 
Kütüphanesi 'ndeki nüshası ise (TY, nr. 
2463) Sefinetü'r-rüesa olarak kayda ge
çirilmiştir. Asıl garibi, 1269'da (1853) ya
pılan taş basmasına esas olan yazma nüs
hada eserin adı Halikatü'r-rüesa şek
linde iken basmada bir nokta atılarak 
"Hallfetü'r-rüesa"ya dönüştürülmüş ve 
yanlış adiandırma bu şekilde devam edip 
gitmiştir. 

Halika'nın telifı sırasında yazarın kul
landığı kaynakları, İslam'daki ilmi tarih
çilik geleneğine uygun olarak umumi
yetle eserde zikrettiği dikkati çekmek
tedir. Bunlar Divan-ı Hümayun kayıtları 
(evkaf, muhasebe kayıtları, resmi defter
ler, vakfiye ler, temliknameler). münşeat 
mecmualarında mevcut name metin leri, 
ebcedle düşürülmüş tarihler başta ol
mak üzere belli başlı kronikler ve biyog
rafı kitaplarından Tô.rih-i Nişancı, Kün
hü'l-ahbdr, Tarih-i Selfıniki, Mir'ô.t-ı 

Kainô.t, Nuhbetü 't-tevô.rih ve'l-ahbdr, 
Hasanbeyzade, Küçük Çelebizade tarih
leri, Fındıklılı'nın Nusretnô.me'si eş-Şe
]fa,i]fu 'n-nu'maniyye ile Ata i ve Uşşa
kizade zeyilleri, Kınalızade Hasan Çele
bi'nin Tezkiretü'ş-şuara'sı, Kafzade Fai
zi'nin Zübdetü'l-eş'fır'ı ve Keşfü':.r;-:.r;u

nun'dur. Zaman zaman bunlardaki bilgi
leri tamamlamak veya d üzeltmek için de 
devrine yetiştiği kimselerin bilgilerine 
müracaat etmiştir. Ayrıca Ahmed Resmi 
Efendi'nin, o sırada hayatta olan reisül
küttablara biyografilerini ekleyerek ese
rini takdim ettiği anlaşılmaktadır. Nite
kim Nam Abdullah Paşa'ya (Millet Ktp , 
Ali Emir!, Tarih, nr. 720), Tezkire-i ewel 
Abdullah Efendi'ye (Süleymaniye Ktp., 
Laleli, nr. mükerrer 2092) ve Reis Ahmed 
Efendi'ye (İÜ Ktp., TY, nr. 2453) sunulan 
nüshalar bu şekildedir. 

Eserin ilk telifınden sonra müellif elde 
ettiği bilgileri, kayınpederinin kütüpha
nesinde bulunan kendi nüshasına 116S-
119S ( 1752-1781) arasında (Koca Ragıb 
Paşa Ktp., Relsülküttab, nr. 639) derke
narlar halinde ilave etmiştir. Bu ilaveie
rin çoğu, derkenar notu halinde bazan 
da metne dahil edilerek çoğaltılan çeşitli 
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Halfkatü'r·rüesa' nın ilk sayfası (Süleymaniye Ktp., Esad 

Efendi, nr. 2296) 

nüshalara yansıdığı gibi taş basmasında 
da yer almıştır. Bununla birlikte ancak 
müellif nüshasında bu notlar mantık! bir 
seyir takip etmektedir. Ayrıca müellifın 
tahkik fikrinin derecesi de bu notların in
celenmesinden anlaşılmaktadır. Nitekim 
bu derkenarlar sayesinde ilk telifte göz
den kaçan bazı hataların düzeltildiği, ba
zı noksanların tamamlandığı ve müp
hem hususların açıklığa kavuşturulduğu 
dikkati çekmektedir. Hatta bazı biyog
rafı bendierinin karıştırılmış olduğu son
radan farkedilerek bunlar düzeltilmiş, 

bazı tarihler de tashih edilmiştir. Mesela 
matbu nüshada 1032 (1623) olarak veri
len Vaycızade'nin öldürülmesi tarihi (s. 
25), daha sonra Okmeydanı'ndaki mezar 
kitabesine dayanılarak müellif nüshasın
da (vr. 193

) 1033 (1624) olarakdüzeltil
miştir. Yine 930'da (ı 5 24) katiedildiği 

belirtilen Haydar Çelebi'nin (s. 6) reisül
küttablığının 906'ya (ı soo ı kadar uzadı

ğına, Kansu Gavri'ye gönderilen bir teh
niyetnamede görülen isminden istidlal 
olunarak işaret edildiği gibi Amasyalı 
Mehmed Beyefendi'nin (s. 44-46) reisül
küttablığa yükselme sebebi de sadece 
müellif nüshasında yer alan bir derke
narda açıklanmıştır (diğer örnekler için 
bk. Kütükoğlu. s. 208) . Telif ve tashih 
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merhalelerini ve esere kademe kademe 
son şeklin nasıl verildiğini en iyi akset
tiren bahis Ragıb Mehmed Paşa'nın bi
yografisine ait olan kısımdır (s. 70-81). 
Ancak bu konuda da müellif nüshası ile 
matbu metin arasında farklar bulun
maktadır. 

Ragıb Paşa'dan sonra Seyyid Hayri 
Efendi'ye kadar reisülküttablığa gelen 
kişilerinlistesi(IOZilkade 11 60- 1 Zilhic
ce 1195/13 Kasım 1747-18 Kasım 1781) 
ve bunlara ait kısa notlar, mühim değer
lendirmeler müellif nüshasına işaretlen
miş (Ragıb Paşa Ktp , Relsülküttab. nr. 
639, vr. 5 sb. 56b, 5 7') ve buradan naklen 
bazı yazmalarda yer almıştır (mesela 
Millet Ktp., Ali Emir!, Tarih, nr. 720, vr. 
50b) Eserin Türkiye ve Türkiye dışındaki 
kütüphanelerde çeşitli nüshaları olmak
la birlikte müellifın kaleminden çıkan ila
veli nüshanın mevcudiyeti diğerlerini de
ğersiz kılmakta ve yapılacak çalışmalar
da bu nüshanın göz önüne alınması ge
rekmektedir. 

Beğenilen esere geleneğe uygun ola
rak daha sonra Süleyman Faik Efendi 
tarafından zeyil yazılmış. Resmi'nin bı
raktığı 1167 (1754) tarihinden 1219'a 
(1804) kadar eliiye yakın reisülküttabın 
biyografısi ilave edilerek ikisi bir arada 
taş basması olarak İstanbul'da 1269'da 
(1853) basılmıştır. Bu baskının önsöz ve 
indeks ilavesiyle 1992'de tıpkı basımı da 
yapılmıştır. 
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Filistin' de 
Hz. İbrahim ve ailesinin 

L mezarlannın bulunduğu tarihi şehir. _j 

Batı Şeria' da, Kudüs'ün 32 km. güney
batısı ile Gazze'nin SS km. doğusunda 
suyu bol, mümbit bir arazi üzerinde yer 
alır. Milattan önce ll. binyılın ilkyarısında 
Ken'anller tarafından kurulmuş ve Ahd-i 
Atik'te belirtildiğine göre önce "dört 
köy" anlamına gelen Kiryat Arba, daha 
sonra da Hebron adıyla anılmıştır (Tek
vln, 23/2; Sayılar, 13/22; YeşO, 14/15, 15/ 
13. 54,20/7, 21/11; Hakimler, 1!10) Ke-
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lime anlamı "birlik, beraberlik: dostluk, 
arkadaşlık" olan İbranice Hebron adının 
şehre niçin verildiği konusu tartışma
lıdır. Genel görüş ismin , şehrin dört ayrı 
yerleşim merkezinin birleşmesi sonucu 
oluşmasından dolayı verildiği (Grekçe'
deki t etrapolis "dört şehir" gibi). daha 
sonra bunun halk arasındaAhd-i Atik'te 
Hz. İbrahim için kullanılan "AIIah'ın dos
tu" sıfatıyla (ll. Tarihler, 20/7; İ ş aya, 4ı /9) 

birleştirildiği yolundadır ( çeşitli görüşler 

için bk. !DB, ll, 575-576; lll, 37; NBD, .s. 
5ı6-5ı7 , 700-70[; iA, v; ı, S. ı55; EF 
[İng]. IV, 955-956; EJd., VIII, 226) Şeh
rin bugünkü adı olan Halil ise ("Allah'ın 
dostu" anlamındaki Halilürrahman' ın kı

saltılmı ş şekli) Hebron'un kazandığı 
ikinci anlamın Arapça karşılığıdır. Kiryat 
Arba adına Arapça kaynaklarda rastlan
maz: kullanılan isim Habrun. Hafrun ve
ya Habra şeklinde yazılan Hebron'dur. An
cak Hz. Peygamber'in ashaptan Temlm 
ed-Darl'ye. henüz müslümanlar tarafın
dan ele geçirilmeden önce bu şehirdeki 
bazı arazileri ikta ettiğini bildiren riva
yetlerde (Abdülhay ei-Kettani, I, 226-236) 
Habrun, Mertum, Beyt Aynun. Beyt İbra
him isimleri geçmekte ve bunların Kir
yat Arba'yı meydana getiren dört yer
leşme merkezinin o dönemdeki adları ol
duğu sanılmaktadır (geniş bilgi için bk. 
EP [İng.]. IV, 955-956; ayrı ca bk. iA, V/1, 
s. I 56- ı 58). Şehir ilahi dinlerin üçünde de 
kutsal sayılır: çünkü Hz. İbrahim. İshak, 
Ya'küb ve onların bazı zevceleriyle apokrif 
kaynaklara göre Hz. Yusuf'un kabirieri bu
radadır. Bundan dolayı Halil müslüman
lar arasında Mekke, Medine ve Kudüs'
ten sonra en çok itibar edilen dördüncü 
şehir olarak bilinir ve Haçlı seferlerinden 
beri Kudüs'le birlikte Mekke ve Medine 
gibi Haremeyn-i şerlfeyn adıyla anılır. 

Savaşlar ve depremler yüzünden defa
larca yıkılan Halil şehrine Emevller ve 
Abbasller özel bir itina gösterdiler. Erne
vfler döneminde İslam mimarisine göre 
tekrar yapılan ve adına Haremü'I-Halll 
denilen rneşhed Abbasller devrinde cami 
haline getirildi. Haçlı seferlerinin başla
masından yarım yüzyıl önce bölgeyi ge
zen (ı 04 7) seyyah N asır- ı Hüsrev Sefer
name adlı eserinde, kendi deyimiyle Meş
hed-i Halllürrahman'ın bulunduğu Ha
lll'in Kudüs'ten 6 fersah mesafede oldu
ğundan bahseder ve buradaki mezarları 
uzun uzun anlatır. Haçlılar, Hebron Saint 
Abraham dedikleri şehri 1 099'da ele ge
çirdiler ve meşhed- camiyi yıkarak yerine 
bir kilise inşa ettiler. Yakut el-Hamevl. 
567'de (1171-72) şehre gelen Ali b. Ebu 
Bekir el-Herevi'den naklen. Kudüs Kralı l l. 

306 

Baudouin döneminde (ı ı ı 8- ı ı 3 ı) pey
gamber kabirierinin bakım görmüş ol
duğunu söyler. Selahaddin-i Eyyubl Halll'i 
Haçlılar'dan geri alınca (I ı 87) yaptıkları 
kiliseyi camiye dönüştürdü ve Askalan 
Camii'nin minberini buraya naklettirdi. 
Haremü'I-Halll Memlükler döneminde 
1. Baybars tarafından tamir ettirildi ve 
yahudilerle hıristiyanlara yasaklandı. ei
Melikü'I-Mansur Kalavun 1280-1281'de 
yeniden tamir ettirdiği haremin yanına 
Ribatü'I-Mansurl adıyla bir ribat. daha 
sonra da Blmaristanü'I-Mansurl adında 
bir hastahane ile büyük su samıçiarı 
yaptırdı. Çok sayıda hacı adayının Mek
ke'ye Halil üzerinden gitmesi sebebiyle 
ihtiyaç duyulan samıçiara 1313 yılında ye
nil eri eklenmiş. Muhammed b. Kalavun 
da haremin diğer tarafına bir cami inşa 
ettirmiştir. Xl/. yüzyılın sonlarına doğru 
bölgeyi gezen Ebü'l-Yümn Müclrüddin 
el-Uleyml, Halil'in dört bir yanında birçok 
mescidin bulunduğundan. evlerin Ku
düs'tekiler gibi taştan ve düz damlı oldu
ğundan . Haremü'l-Halll'den başka şehir
de en çok zaviye, ribat, medrese. birna
ristan ve su samıcı gibi yapılarta bağ ve 
bahçelerin dikkatini çektiğinden bahse
der. 

1 S 1 7 yılında bölgedeki diğer yerler gi
bi Halil de Osmanlı Devleti'nin idaresi al
tına girdi. Yavuz Sultan Selim peygam
ber kabirierini ziyaret ederek bazı tamir
ler yaptırdı . Osmanlılar'ın kurduğu idari 
sisteme göre Halil Kudüs sancağına bağ
lı bir nahiye merkezi oldu. Ülkenin her 
tarafından hacca gidenlerin buradan ge
çerken dinlenmeleri için vakıf tesisleri 
kuruldu. Kanuni Sultan Süleyman döne
minde Haremü'l-Halll tamir ettirilmiş, 
yeni samıçlar ve havuzlar yaptırılmış. es
kiden mevcut olanlar da genişletilmiştir. 
14 Mart 1 571 tarihli bir fermanla Kudüs 
Beyi Ahmed Bey'den, Halil'de bulunan 
güherçilenin çok iyi olması sebebiyle Os
manlı donanmasının ihtiyacını karşılaya

cak barutun burada imal edilmesi isten
miş. böylece şehir ilave bir gelir kaynağı
na kavuşmuştur. Bu hareketli bölgede 
yol kesip rahatsızlık veren bedeviler Os
manlılar'ı bir hayli uğraştırmış. kervan- · 
ları bunlardan koruyabilmek için hac yol
ları üzerinde yer yer kaleler yaptırılmış. 
ayrıca yöre topraklarında tirnar ve zea
met sistemi uygulanmıştır. 

Xl/lll. asrın son yıllarında N apoiyon sa
vaşları dolayısıyla Filistin sahil şehirleri 

büyük bir tehdit altına girince, huzurun 
devam ettiği Halil gibi iç kesimde kalan 
yerleşim merkezlerinde ticaret eskisine 

oranla daha fazla artış gösterdi. O dö
nemde cam sanayiinin yanı sıra sabun. 
özellikle de pamuk ve yün ipliği imalatı 

gelişmiştir. Çeşitli sanayi mamullerinin 
yanında bölgenin burada tabaklanan ko
yun. keçi ve sığır derileri şehrin ününü 
arttırmış ve Akabe'ye giden ticaret kafi
leleri buradan geçmiştir. işlenmiş deriler 
Şam , Halep, Kahire ve Arap yarımadası
nın çeşitli yerlerinde satılır ve bu ticaret
ten Halil esnafı çok gelir elde ederdi. 

XIX. yüzyılın ilk yarısında Halil bölge
sinde bulunan şeyhler, kullandıkları dev
let arazilerinin karşılığı olan vergiyi Os
manlı Devleti'ne ödemedikleri için Mısır 
Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın oğlu 
İbrahim Paşa onların üzerine gönderildi 
(ı 834). İbrahim Paşa şeyhleri itaat altına 
aldı ve Halil mütesellimi olarak tayin edi
len Şeyh Abdurrahman b. Amr' ı Kudüs'
te oturan Dizdar Ahmed Ağa'ya bağladı. 
Ancak bir süre sonra yine ihtilaf çıktı ve 
Dizdar Ahmed Ağa yanına Kudüs müftü
sünü de alarak Halll'e gitti ( ı839). Şeyh 
Abdurrahman ile anlaşma sağlanama

yınca Mısır Valiliğ i, Gazze mütesellimi Ysa 
Ağa'dan onu ortadan kaldırmasını istedi. 
Zor durumda kalan Şeyh Abdurrahman 
Ürdün'ün doğusuna doğru kaçtı. Fakat 
daha sonra İbrahim Paşa'nın Veh
habller'le mücadele için Necid tarafla
rına gitmesi üzerine (ı 840) Halll'e girip 
Osmanlı Devleti'ne karşı tavır koyarak 
kendini bölgenin valisi ilan etti. Böylece 
Halil'de bir şiddet ve terör dönemi başla
dı : bu arada şehirde yaşayan yahudi ve 
hıristiyanlara ağır vergiler kondu. Şeyh 
Abdurrahman 1846'da tekrar itaat altı
na alındı ve Sultan Abdülmecid'e bağlılı
ğını bildirdi, ancak 1859 yılında yine is
yan etti. Bunun üzerine Kudüs hakimi 
Süreyya Paşa bölgeye sefer düzenledi 
( ı 862) ve başarılı olduğu bu mücadele
nin sonunda Şeyh Abdurrahman ile kar
deşi Sellame'yi esir alarak istanbul'a gön
derdi. Osmanlı Devleti'nin Şeyh Abdur
rahman'ı Rodos'a sürgün edip Halll'e bir 
kaymakam tayin etmesiyle bölgedeki ik
ta dönemi sona ermiş oldu. 

Osmanlı Devleti . kayıtlarında Halllür
rahman adıyla geçen Halil, Kudüs muta
sarrıflığına bağlı bir nahiye merkezi iken 
XIX. yüzyılın sonlarına doğru buraya alt
mış iki köy ve iki nahiye bağlanmış ve 
Kudüs'ün sancak olması üzerine de ona 
bağlı bir kaza merkezi haline getirilmiş
tir. Halil mukaddes mahal kabul edildi
ğinden Osmanlı topraklarına katıldığı 

Xl/1. yüzyıldan itibaren bazı imtiyaziara 
sahip olmuştur. Kudüs kadısına gönderi
len 19 Eylül 1568 tarihli bir ferman dan, 



bölgeye konulan hane-i avarız vergisin
den Kudüs ve Halllürrahman ahalisinin 
hariç tutulduğu öğrenilmektedir. Aynı 
şekilde hac yolları üzerinde kalan Halil ile 
civarındaki yerleşim merkezlerini asi be
devilerin saldırılarından ve tehditlerin
den uzak tutma mücadelesine katılanlar 
da avarız-ı divaniyye ve tekalif-i örfıyye
den muaf kabul edilmiştir. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısında bölgeye 
gelen sükQn ve emniyet ticari ve içtimal 
hayatı canlandırdı. 1869'da Süveyş Ka
nalı'nın açılması ile Halil'de yeni bir geliş
me gözlendi. Avrupalılar takip ettikleri 
politika gereği bölgeye daha çok önem 
verdiler ve başta tüccarlar olmak üzere 
çeşitli mesleklere mensup birçok kiyişi 
Kudüs gibi buraya da yerleştirerek yeni 
okullar ve müesseseler açtı lar: 8 -1 0.000 
civarında olan nüfus kısa sürede 14.000'e 
yükseldi. ingiliz mandası döneminde 
( 191 7-1948) Halil daha fazla önem kazaİl
dı ve 1922 yılında mandanın güney kesi
mine bağlı bir idare merkezi haline geti
rildi. Bu yıllar. yahudilerin ingiliz hima
yesinde mukaddes topraklara yerleşme
ye başladıkları dönemi teşkil eder. 1922'
de Halil'de nüfusun 16.S77'ye, 1931 'de 
17.S31'e ve 194S'te de 24.S60'a yüksel
diği görülmektedir. Bu planlı göç hare
ketlerine karşı çıkıldıysa da başarı sağla
namadı. 1948'de bölgede kurulan Ürdün 
Krallığı'na dahil edilen Halil, 1967 Hazira
nında meydana gelen Altı Gün Savaşı so
nunda Batı Şeria bölgesindeki Kudüs ve 
diğer yerleşim merkezleri gibi İsrail 
işgali altına girdi. 1961 yılında 37.878 
olan nüfus 1967'de 49.364'e ulaştı : 1984 
yılı tahminlerine göre 7S.OOO, 1997'de 
ise yaklaşık 100.000 idi. 

Halil' de Yahudileştir me Hareketleri. 
Halil, İsrail işgali altındaki bölgede Ku
düs'ten sonra yahudileştirilmesine çalışı
lan en önemli merkezdir. Bunun sebebi, 
dini açıdan buranın Kudüs'ün yanında 
ikinci önemli şehir kabul edilmesidir. 
Hatta bazı siyasetçilere göre Kudüs'ten 
daha önemlidir: çünkü Halil, Kudüs'ün 
Hz. DavQd'un başşehri olmasına karşılık 
İsrailoğulları'nın ata peygamberlerine ve 
hanımiarına ait kabirierin bulunduğu 
mübarek şehirdir. Bundan dolayı 1967'
de İsrail yönetiminin başlamasıyla birlik
te yoğun bir yahudileştirme programı 
uygulamaya konulmuş ve şehrin çevre
sinde yeni yerleşim merkezleri kurmak 
için faaliyete geçilmiştir. İlk kurulan yer
leşim merkezi Halil- Kudüs yolu üzerin
dekiKifar AsyOn'dur (27 Eylül 1967). Bu
nun arkasından şehrin eski adının yaşa
tılması amacıyla Kiryat Arba denilen en 

büyük merkezin kurulmasına başlanmış 
(Nisan 1968) ve ilk merhalede Cebelires 
ile Cebelicevher arasındaki çevreye ha
kim yüksek kesimde bulunan Araplar'a 
ait 1200 dönüm tarım arazisi ve üzüm 
bağları kamulaştırılarak özellikle Sovyet
ler Birliği ve diğer ülkelerden gelen yeni 
göçmenler buralarda kurulan mahalle
lere yerleştirilmiştir. 1981 yılı başlarında 
kamulaştırılan arazi 3000 dönüme. yer
leştirilen ailelerin sayısı da 1 SOO'e çık
mıştır. Karmel ve Maan kesimlerinde de 
yeni yerleşim merkezleri kuran İsrail yö
netimi, şehrin içinde özellikle Haremü'I
Halil çevresinde arkeolajik kazılar yapıp 
eski dönemlere ait kalıntıları meydana 
çıkarmak ve bu vesileyle çeşitli İslam 
eserlerini ortadan kaldırmak suretiyle 
şehre yahudi damgası vurmaya çalıştı. 
Bu arada 1929'da yıkılan tarihi yahudi 
mahallesi ihya edildi ve Haremü'I-Halil'in 
karşısında büyük bir sinagogun yapımı
na başlandı: Hadasah ismiyle bilinen ta
rihi binada da bir yahudi okulu açıldı. 
1980'de Haremü'I-Halil'in yönetimi müs
lümanlardan alınarak Kiryat Arba idare
sine bağlandı ve burada müslümanlara 
ayrılan ibadet süreleri kısaltılıp yahudile
re öncelik tanındı : ayrıca yahudi ayinleri
nin yapılabilmesi için caminin büyük bir 
kısmına sıra ve sandalyeler konuldu. 2S 
Şubat 1994 günü asker kıyafeti giymiş 
bir yahudi daktorun sabah namazını kı
lan cemaatin üzerine makineli tüfekle 
ateş etmesi ve arkasından çıkan olaylar 
sonucu altmış yedi kişi öldü, 300 kişi ya
ralandı . 

13 Eylül 1993'te Washington Antiaş
ması ile başlayan İsrail- Filistin barış sü
reci içinde 28 Eylül 199S'te imzalanan ll. 
Oslo Antiaşması'na göre, 1979 yılında 
Halil şehir merkezine yerleştirilen birkaç 
yüz yahu d iyi korumakla görevli 1 SOO as
kerin 1 S Mayıs 1996 tarihinde çekilmesi 
gerekiyordu. Şehrin % 8S'ini terkedecek 
askerler yahudi yerleşimcileri koruyacak 
şekilde mevzilenecekti. Ancak İ srail hü
kümeti çeşitli gerekçelerle bu çekilmeyi 
devamlı erteledi. Barış görüşmelerinin 

tekrar başlayacağı sırada İsrail hüküme
tinin. Mescid-i Aksa ile ağlama duvarı 
arasındaki yahudilerin Kudüs'e girişleri

nin simgesi kabul edilen tarihi tüneli aç
ması, Mescid-i Aksa'nın yıkılmasına yö
nelik bir girişim sayılarak protesto edil
di. 26 Eylül 1996'da Kudüs'te yapılan 
gösterilerde altmış sekiz Filistinli ile on 
beş İsrail askeri hayatını kaybetti. Gerek 
bu olay gerekse İsrail hükümetinin Hare
mü'I-Halil'in altında da bir tünel açma 
teşebbüsü sebebiyle Halil'de büyük gös-
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teriler yapıldı. Bunun üzerine şehirde so
kağa çıkma yasağı ilan edildi ve dışarıda 
görülen onu aşkın müslüman İsrail as
kerlerince öldürüldü. Daha sonra tekrar 
başlatılan barış görüşmeleri 1 4 Ocak 
1997 tarihinde anlaşma ile sonuçlandı. 
İsrail parlamentosunun anlaşmayı onay
laması üzerine İsrail askerleri 17 Ocak'ta 
Halil'in% 80'ini Filistin Özerk Yönetimi'
ne terketti. 20.000 müslümanın yaşadı
ğı ve Haremü'I-Halil'in bulunduğu kesim 
ise İsrail'in kontrolünde kaldı. 
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Iii MusTAFA L. BiLGE 

Haremü'l-Halil. Hz. İbrahim, eşi Sare 
vefat edince Hebron'da içinde bir mağa
ra bulunan ağaçlık bir arazi satın alarak 
onu mağaraya gömmüş, daha sonra ken
disi de vefatında buraya defnedilmiştir 
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