
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-

HALfL 

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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(Tekv!n, 2 3/9 ; 25/9). Onların arkasından 
oğulları Hz. İshak ile hanımı Rebeka da 
aynı yere gömülünce Filistin halkı, me
zarları Mısır'da bulunan Hz. Ya'küb ile 
hanımı Lea ve oğlu Hz. Yusuf'u da kut
sal saydıkları ve adını Machpelah (çift) 
koydukları bu mağaraya taşımışlardır. 
Halk arasında Hz. Adem ile Hz. Hawa'
nın da burada medfun olduğuna inanıl
maktadır. 

Yahudi Kralı Herod zamanında (m ö. 
40-4) Machpelah ve çevresi duvarlarla 
çevrilerek bir meşhed haline getirilmiş 
ve burası tarih boyunca çeşitli değişiklik
lere uğrayarak bugünkü Haremü'I-Halll 
(el-Haremü'I-ibrahimi), Meşhed-i İbrahim 
veya Mescid-i İbrahim denilen son şek
lini almıştır. Bizans döneminde Herod'un 
yaptırdığı meşhedin mimarisinden fay
dalanılarak bir ibadet-ziyaret yeri inşa 
edilmiş, Emevller ise bu ziyaretgah ile 
mağaradaki mezarlara İslami bir biçim 
vermişler, Abbasller de burayı camiye 
çevirmişlerdir. Fatımiler zamanında zi
yaretgahın doğu duvarına bir kapı açtırı

larak ziyaretçilerin mağaranın içine ka
dar girmeleri sağlanmış ve ayrıca duvar
larla mezarlar tezyin ettirilmiştir. 

Haçlılar şehri ele geçirdiklerinde (ı 099) 
caminin yerine Gotik üslupta üç nefli bir 
kilise inşa etmişler, Kudüs Kralı ll. Bau
douin de ziyaretgahın etrafındaki duvar
ları tamir ettirip önüne kemerli bir revak 
ekietmiş ve düz dam örtüyü de meyilli 
çatı haline getirtmiştir. 1187'de Halll'i 
Haçlılar'dan geri alan Selahaddin-i EyyO
bl kiliseyi camiye dönüştürerek Fatımi 
Halifesi Müstansır- Billah'ın Askalan'daki 
Hz. Hüseyin Meşhedi için yaptırdığı ah
şap minberi buraya naklettirdi; el-Meli
kü'l-Muzaffer Şerefeddin lsa da bazı ek
lemelerle ziyaretgahın revaklarını yeni
letti. 1267'de Memlük Sultanı I. Baybars 
mezarların bulunduğu kapalı alanın önü
ne bir mescid yaptırdı ; Sultan Kalavun 
ise 1286'da ziyaretgahın iç mekanını ye
niden tezyin ettirdi ve mezarların üzer
Ierini kubbelerle örttürerek birer türbe 
haline getirtti. Daha sonra caminin ye
tersiz kalması üzerine Haremeyn nazırı 
ve saltanat naibi Emir EbO Said Sencer 
el-Cavüll, 1318-1320 yıllarında binaya 
doğu tarafından bir revakla bitişen bir 
mescid yaptırdı; Suriye Valisi Tengiz de 
1332'de bu mescidin duvarlarını mer
merle kaplattı. Memlük Sultanı Berkuk 
zamanında Halil valisi olan Şehabeddin 
Ahmed el-Yağmur! 1394'te, Kadınlar 
Mescidi denilen Hz. İbrahim'le Hz. Ya'
küb'un türbeleri arasındaki kısma Mali
kller için yeni bir mihrap ekiettirerek Bi
zans dönemine ait batı duvarına Hz. YO-
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suf'un türbesinin karşısına gelecek şekil
de ikinci bir kapı açtırdı ve bütün türbe
leri elden geçirtti. Haremü'l-Halll , 400 
yıllık Osmanlı idaresi döneminde impara
torluk topraklarındaki harem-i şerifler

den biri olarak özenle korunmuştur. 

1552 tarihli bir vesikadan , M em lükler 
döneminden beri onarım ihtiyacı içinde 
olduğu belirtilen harem tavanlarının Şam'

dan gönderilen sanatkar ustalara tamir 
ettirildiği öğrenilmektedir. 1 583 tarihli 
bir mühimme defteri kaydında da Hare
mü'l-Halll'de hizmet için hadım harem 
ağalarının görevlendirilmesinden bahse
dilmekte ve bunların kadın ziyaretçiler 
için daha uygun oldukları söylenmekte
dir. Harem. 1612'de I. Ahmed ve 1896'
da da ll. Abdülhamid tarafından esaslı 
şekilde tamir ettirilmiştir. 

65 x 35 m. boyutlarında küçük bir kale 
görünümünde olan Haremü'l-Halll deği
şik dönemlerde şekillendiğinden farklı 
üslOp özellikleri arzeder. 2,5 m. kalınlı

ğında ve 12 m. yüksekliğindeki sur du
varları, çoğu blok halinde düzgün kesme 
taş malzemeyle örülmüş ve dış cepheler
de köşeli yarım payelerle takviye edilerek 
tepede mazgal dendanlarıyla donatıl

mıştır. Binanın kuzeybatı köşesinde bu 
yöredeki girişle sur duvarına bitişik 

yapılan Hz. Yusuf Mescidi. Türbesi ve 
onun önüne sonradan açılan giriş, doğu 
cephesinde ise Sencer el-Cavüll'nin yap
tırdığı yine sur duvarına bitişik mescidle 
bu yöndeki giriş yer almaktadır. Sur du
varlarının içinde kalan asıl mukaddes 
mekan iki ana bölümden oluşur; bunlar 
girişlerin açıldığı, Hz. İbrahim, Hz. Ya'küb 
ve hanımlarının türbelerinin bulunduğu 
eski ziyaretgah kısmı ile. ondan üç kapı 
ile geçilen ve Hz. İshak'la hanımı·nın tür
belerini barındıran Selahaddin-i EyyObl'
nin camiye çevirdiği kilisedir. 

Girişlerin açıldığı ilk ana bölüm, etrafı 
revaklarla çevrili bir iç avlu ile dört tür
beden meydana gelir. Türbelerin cami
nin arka duvarına bitişik olanlarından 
sağdaki Hz. İbrahim'e, soldaki Sare'ye, 
kuzeybatıdaki Hz. Ya'küb'a ve diğeri de 
onun hanımı Lea'ya aittir. Peygamber 
türbeleri sekizgen, hanımlarınınkiler al
tıgen planlıdır. Avlunun iki yanında, iki
şerH gruplar halinde ele alınan türbelerin 
aralarında tonozlarla ·örtülü giriş me
kanları ile yanlarında revaklar bulun- . 
maktadır. Peygamber türbelerinin batı
sında kalan revak Kadınlar Mescidi, bu
nun mihrap önü bölümü ise Hz. Adem'in 
makamı olarak ayrılmıştır. Duvarlar de
ğişik motif ve kompozisyonlar sergileyen 
mozaik, çini ve kalem işi bezemelerle 
süslüdür. 

İkinci ana bölümü oluşturan camiye, 
Hz. İbrahim ile eşinin türbeleri arasında 
ve iki yanlarında yer alan girişlerden ge
çilir. üç nefli olan harim, ortadaki dört 
paye ile duvarlara yaslanmış ikişer yarım 
payeye oturan çapraz tonozlarla örtül
müştür. Payelerden başlayıp kademeli 
sivri kemerler boyunca devam eden ka
lın silmeler tonoz merkezlerinde sona 
ermektedir. Orta nef diğerlerinden daha 
yüksek tutularak üzeri dıştan çift meyilli 
çatı ile kapatılmıştır. Bu bölümde, kıble 
duvarının önündeki payelere bitişen dik
dörtgen planlı , iki renk taş örgülü ve 
üzerieri piramit çatı ile örtülü sanduka 
şeklinde iki türbe bulunmaktadır. Hz. İs
hak ve eşi Rebeka'ya ait olan bu türbele
rin duvarlarına açılan hacet pencerele
rinden içerideki sandukalar görülmekte
dir. Derin oyulmuş yarım daire planlı ve 
zengin mozaik-mermer süslemeli mih
rapla Fatımi dönemine ait ceviz ve aba
noz ağaçlarından yapılmış kOfi kitabeli , 
geometrik tezyinatlı minber fevkalade 
dikkat çekicidir. İç mekan. kuzey ve orta 
nefın yükseltilmiş üst duvarlarında açı

lan pencerelerle aydınlatılmıştır. Hz. İs
hak'ın sandukası hizasında, kıble ve ku
zey duvarı önlerinde asıl mezarların bu
lunduğu mağaraya inilen merdivenli iki 
kuyu yer almaktadır. Güneybatı ve ku
zeydoğu köşelerinden yükselen kare ke
sitli tek şerefeli iki minare Memlük üslO
bundadır. 

Peygamber kabirieri sebebiyle İslam 
aleminin her tarafından yıl boyunca ge
len ve özellikle şehrin hac yolları üzerin
de bulunmasından dolayı hac mevsimin
de sayıları daha da artan ziyaretçiler Tan
rı misafıri sayıldığından Haremü'l-Halll'
de ağırlanırlardı. Burada kendilerine "Ha
lll İbrahim sofrası "nda , "men" denilen 1/ 
2 kilogramlık bir ekmekle zeytin ve çor
ba gibi basit bir katıktan oluşan ve "es
simatü 'l-Hallli, simat-ı şerif, el-adesü'l
Hallll" adlarıyla anılan bir yemek ikram 
edilirdi. İslam'dan sonra gelişen ve Hz. 
İbrahim ' in misafırperverliğini, cömertli
ğini sürdürmeyi amaçlayan bu adet çok 
benimsenmiş ve bütün dönemlerde ya
şatılmasına çalışılarak masraflarının kar
şılanması için özel vakıflar kurulmuştur. 

Bu hususta Muhammed b. Ahmed el
Makdisl tarafından verilen ilk bilgiler da
ha sonra bölgeye gelen seyyahların eser
lerinde de tekrar edilmiştir. Ebü'l-Yümn 
el-Uleyml. burada günde 14.000 veya 
15.000 adet ekmeği n pişirildiğini söyle
mektedir. Memlükler döneminde " ceşl

şe" (deşlşe) denilen çorba türü yemekten 



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) 

HALIL b. AHMED 

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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