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HAUD (Beni Halid) 
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Adnaniler' e mensup bir Arap kab ilesi. 
L ~ 

Kabilenin nesebi hakkında çeşitli riva
yetler bulunmakta, kökeni KahUınller'e 
yahut Adnanller'e dayandırılmaktadır. 
Bu görüşlerden birinciyi savunanlar. aile
nin Kahtanller'in Halidü'I-Hicaz veya Be
ni Mehdi kollarının birinden, ikinciyi sa
vunanlar ise Adnanller'in Beni Mahzum 
kolundan geldiğini söylemektedirler. Arap 
yarımadasının tarihini yazan Eyüp Sabri 
Paşa ikinci rivayeti tercih etmiştir. Buna 
göre Adnanller'e mensup olan Beni Ha
lid'in kökeni Kureyş'in büyük kollarından 
Beni Mahzum'a, dolayısıyla Halid Mugire 
b. Abdullah b. Amr b. Mahzum b. Yahya 
b. Mürre b. Ka'b'a kadar uzanır. Kabile
nin biri sahabeden Halid b. Velid' e, diğeri 
onun kardeşiyle amcazadelerine daya- 1 

nan iki önemli kolu vardır ve bunlar uzun 
yıllardan beri Basra körfezinin Lahsa 
(Ahsa) diye bilinen bölgesinde yaşamak
tadır. Lahsa bölgesi, IX. yüzyılın başları
na kadar Halid b. Velid'in amcazadeleri
nin idaresi altında kalmış. bu tarihten 
sonra idare, soyu Halid b. Ve!Id'e daya
nan ve At-i Urey'ir diye şöhret bulan süta
leye intikal etmiştir. 

Beni Halid. XVI. yüzyıla kadar körfezde 
fazla önemi olmayan bir güç iken bu yüz
yılın başlarında Lahsa'yı ele geçirmek 
isteyen Mekke şerifinin kuwetlerine kar
şı verdiği mücadele ile ön plana çıktı. 
Yüzyılın ortalarına doğru bölgede Os
manlı idaresi kurulduktan (ı 54 7) sonra 
da Lahsa, Basra beylerbeyiliğinin yanın
da ayrı bir beylerbeyilik olarak teşkiıatlan
dırıldı ve ailenin nüfuzıu kolu Al-i Hamld'in 
etkisini yok etmek yerine ondan istifade 
yoluna gidilerek çöl taraflarının yönetimi 
bu aileden Sa'dun'a verildi (3 Numaralı 
Mühimme Defteri, s. 505-506) . Ancak es
kisine nazaran nüfuzunu ve gücünü kay
betmiş olan aile fırsat buldukça Osmanlı 
idaresine karşı ayaklanmaktan geri kal
madı. Mesela Lahsa hakimi Mustafa Pa
şa'nın 1 SS9'da Bahreyn'e yaptığı seferin 
başarısız geçtiğini ileri süren Sa'dun'un 
isyanı bunlardan birisidir. Bölgenin mer
keze olan uzaklığı yüzünden buradaki 
mahalli güçler nisbeten bağımsız hare
ket ediyorlardı. Beni Halid' e mensup ba
zı emirler de bu durumdan cesaret ala
rak nüfuz alanlarını genişletmeye çalıştı
lar. Bu arada aileden Berrak b. Urey'ir 
1670'te, Basra'daki Efrasiyab Emirliği'
nin de teşvikiyle Lahsa'nın merkezi Hü
fuf'u işgal ederek memurları işten çıka-

rıp Osmanlı idaresinin kesintiye uğrarna
sına sebep oldu . Daha sonra Osmanlı 
Devleti tarafından önce Habeş eyaletine, 
arkasından da Bağdat valiliğine bağla
nan Lahsa'nın Beni Halid şeyhleri vasıta
sıyla yönetitmesine göz yumulmuş ve bu 
durum Vehhabl istilasına kadar sürmüş

tür. Böylece bölgede Osmanlılar'ın bir 
temsilcisi sayılan Beni Halid'in güçlü emi
ri Berrak çevreye yaptığı akıntarla haki
miyet alanını genişletti; hatta kendisine 
Küveyt'te Kut denilen yazlık bir idare 
merkezi kurdu (sonraları bu Hintçe keli
meden Arapça ism-i tasgiri olan Küveyt 
türetilmiştir). Dir'iye'ye ve Necid'in diğer 
bazı bölgelerine de seferler düzenleyen 
Berrak'ın ölümünden (ı 680) sonra yeri
ne oğlu Muhammed geçti. Yeni emir de 
babası gibi ölümüne ( 169 1 ) kadar Ne
cid'deki Yername ve Südeyr üzerine bir
çok sefer düzenledi. Muhammed'den 
sonra Lahsa'nın idaresi ve Beni Halid'in 
emirliği Sa'dun b. Muhammed Al-i Gu
reyr'e intikal etti. Onun zamanında böl
gede kabilenin gücü iyice artmış ve et
kinliği kuzeyde Küveyt'ten güneydeki 
Katar'a kadar yayılmıştır. Bu dönemde 
Beni Halid'in ayrıca bütün Necid'i ele ge
çirme planları yaptığı görülür. Bu kabi
leye mensup Sultan b. Hamld el-Kaysi 
1684'te, Dir'iye'yi elinde tutan Şerif İdrls 
b. Vatban'ı öldürterek kendisini emir ilan 
etmiş, Sultan'ın kardeşlerinin buradaki 
idaresi Sa'dun'un da desteğiyle yirmi yıl 
kadar sürmüştür. Daha sonra Sa'dCın , 

ölümünden (ı 72 3) kısa bir zaman önce
sine kadar bölgeye, özellikle Akraba ve 
Arnmariye üzerine sefere çıkmıştır. 

Sa'dun'un bir savaşta ölmesinden son
ra aile içi çekişmeler başladı; bu durum, 
aynı aileden Ali b. Muhammed ve arka
sından kardeşi Süleyman b. Muhammed 
ei-Hamldl'nin kontrolü ele geçirmesine 
kadar devam etti. Süleyman'ın zamanın
da Necid'de ortaya çıkan Muhammed b. 
Abdülvehhab, daha sonra Vehhabllik di
ye anılacak olan hareketin temellerini 
attı. Muhammed ilk önce faaliyetlerine 
Uyeyne'de başladı. Süleyman. onun fikir
lerini zararlı bularak oradan çıkarılmasını 
Uyeyne Emlri Osman b. Ahmed Al-i Mu
ammer'den istedi; Osman da Muham
med'in fikirlerini benimsemiş olmasına 
rağmen Süleyman'ın emrini yerine getir
mek zorunda kaldı. Bunun üzerine Mu
hammed, Aı-i Suud'un merkezi olan Dir
'iye'ye iltica etti ( 17 44). Bu yüzden de 
Suud ailesiyle Beni Halid arasında düş
manlık ve uzun yıllar süren mücadeleler 
meydana gelmiştir. 

Süleyman ei-Harnldi 17S2'de aile içi 
çekişmeler sonucu Lahsa'dan çıkarıldı ve 



aynı yıl iltica ettiği Necid'deki Harc'da öl
dü. Arkasından Beni Halid ile sürtüşme 
halinde bulunan Dir'iye Emlri Muham
med b. Suud duruma müdahale etti ve 
ailenin sevilmeyen bazı fertlerinin Lah
sa'ya girmelerini sağladı. Bu karışıklık, 

Sa'dun b. Urey'ir'in 1779'da idareyi ele 
geçirmesine kadar devam etti (bu tarih
ten sonra Beni Halid' in liderli ğ i daima 
Al- i Urey'ir'de kalmıştır). Sa'dun b. Urey'ir 
de kendinden öncekiler gibi Necid'de git
tikçe güçlenen Suudiler'e karşı çeşitli se
ferler düzenledi, fakat pek başarılı ola
madı. ,öte yandan Müntefik şeyh i Süvey
nl'nin desteğini de alan bir kısım isyancı
lar Lahsil'da Sa'dun'un idaresine karşı 
ayaklandılar: Sa'dun da eski düşmanı 
Dir'iye Emiri Abdülaziz b. Muhammed b. 
Suud'a iltica etmek zorunda kaldı ve kısa 
bir süre içinde orada öldü. Bundan son
ra Lahsil'nın idaresi isyancıliderleri Du
veyhis ve Muhammed b. Urey'ir ile dayısı 
Abdülmuhsin 'in eline geçti. Bu durum, 
1789'da Suud ailesinin desteğini alan 
Zeyd b. Urey'ir ve Berrak b. Abdülmuh
sin'in yönetime gelmelerine kadar sür
dü. Bu arada iyice güçlenen Abdülaziz b. 
Suud, 1792'den sonra Lahsil ve dolayısıy
la Beni Halid üzerindeki baskılarını art
tırdı ve nihayet 179S'te bölgeye hakim 
olarak oraya kendine bağlı Neeim kabile
sinden birini emir tayin etti. Beni Halid'in 
şeyhleri ve adamları daha sonraki dö
nemlerde zaman zaman Bağdat vilaye
tinden Vehhabiler üzerine yapılan seter
Iere iştirak ettiler ve Lahsil'yı ele geçir
mek için teşebbüslerde bulundular: an
cak bir başarı kazanamadılar. 

Vehhabiler'in emiri Abdülazlz'in Hicaz, 
Asir, Lahsa ve Bahreyn ile birlikte hemen 
hemen bütün Necid'i kontrol altına al
ması Osmanlı idaresini harekete geçirdi. 
Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın oğlu İb
rahim Paşa'nın 1818'de Vehhabiler'i mağ
lı1p edip Dir'iye'ye girmesi bu sırada 
Bağdat Valisi Davud Paşa'nın yanında 

mülteci durumunda olan Beni Halid aile
sinin Lahsil'yı yeniden kontrol altına al
ması için bir fırsat yarattı. Çünkü Davud 
Paşa, İbrahim Paşa'nın Dir'iye üzerine 
hareketini duyar duymaz derhal ona yar
dım için Beni Halid şeyhlerinden Macid 
ei-Urey'ir ile kardeşi Muhammed'i Lah
sa'ya göndermiş ve Müntefık askerleri
nin Necid tarafına hareketi için de emir 
vererek durumu Babıali'ye bildirmişti. 

Macid ve Muhammed kardeşler. İbra
him Paşa'nın kumandanı Muhammed ei
Kaşif'in bölgeye varmasından önce Hü
fuf ve Katif üzerine bir sefer düzenledi
ler. O yörede müttefikleri olan aşiret ve 

kabileleri toplayarak Lahsil'ya girip bü
tün camilerde Osmanlı padişahı adına 
hutbe okuttular. Bu durumda İbrahim 
Paşa'nın Lahsil'ya gitmesine gerek kal
madı ve M acid Vehhabiler ile yapılan Ak
la Muharebesi'nde ölünceye kadar (ı 830) 
Lahsil'yı yönetimi altında tuttu. Bu ta
rihten sonra Lahsa bölgesi -Mısır'ın 1838'
de kısa bir süre kontrolüne almasının dı
şında- Osmanlı Devleti 'nin 1872'de orada 
tekrar idareyi tesis etmesine kadar Su
ud ailesinin denetiminde kaldı. Midhat 
Paşa'nın Lahsa seferiyle bölgeye gönde
rilen ve idareyi tesis eden askeri birlik
lerin geri çekilmesinin ardından Beni Ha
lid şeyhlerinden Bazi' b. Urey'ir Necid 
mutasarrıfı olarak tayin ediidiyse de 
bundan faydalanmaya kalkan Vehhabl
ler tekrar Lahsil'ya saldırdılar ve Türk 
birlikleri de 1874-187S'te geri gelip on
ları püskürtrnek zorunda kaldılar (BA, 
irade -Mecl is-i Mahsus, nr 2052) Bu ta
rihten sonra Lahsa Babıali'den gönderi
len idareciler tarafından doğrudan yöne
tilm eye başlanmış ve Beni Halid'in etkin
liği sona ermiştir. 

1902'de Riyad'ı ele geçirerek Necid'de 
melikliğini ilan eden bugünkü Su u di Ara
bistan'ın kurucusu Abdülaziz b. Abdur
rahman b. Faysal, kendisine müttefik bu
labilmek için Beni Halid dahil çeşitli kabi
lelerden siyasi evlilikler yapmış ve bunları 
akrabalıklarla kurduğu ittifakı içine almış
tır. Beni Halid' e mensup bir kısım aileler 
bugün hala Arabistan'da yaşamaktadır. 
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HALiD b. ABDULLAH ei-KASRi 
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EbCı Yezid (Ebü'I-Kasım , Ebü'l-Heysem) 
Halid b. Abdiilah b. Yezid b. Esed 

b. Kürz ei-Beceli e i-Kasri 
(ö. 126/ 743) 

Emeviler'in 
Mekke ve Irak valilerinden. 

_j 

Adnaniler'e mensup Seeile kabilesinin 
Kasr kolundandır. Rum asıllı hıristiyan 

bir anneden doğduğu için İbnü 'n-Nasra
niyye diye tanınır. Ebü'I-Ferec el-İsfaha
nl. dedelerinden Kürz'ün yahudi olduğu
nu ve işlediği bir cinayet yüzünden kaçıp 
Seeile'ye sığındığını kaydeder. Dedesi Ye
zid b. Esed sahabi idi. 

Siyasi faaliyetlere Haccac b. Yusuf es
Sekafı'nin yanında başlayan Halid b. Ab
dullah. 89 (707-708) veya 91 (709-1 O) 
yılında Halife Velid b. Abdülmelik tarafın
dan Mekke valiliğine tayin edildi. Bazı 

kaynaklar. İbnü'I-Eş'as 'ın isyanı dolayısıy
la Haccac'dan kaçıp Mekke'ye sığınan 

Said b. Cübeyr'in burada Halid tarafın
dan tevkif edilmesine dayanarak onun 
daha erken bir tarihte Mekke'ye gönde
rildiğini kaydeder. Halid Mekke valisi 
olunca Irak'tan gelenlerin hepsini şehir 
dışına çıkardı. Evlerde oturanlardan ev 
sahiplerini sorumlu tutarak Irak'tan ka
çanların Mekke'ye sığınmalarını önledi. 
Halife Süleyman b. Abdülmelik tarafın
dan görevden alınıncaya kadar (96/7 ı 5) 
valiliğe devam eden Halid. ı. Velid'in gön
derdiği 30.000 dinar ile Kabe'yi tezyin 
ettirdi. Kabe'nin tavafı sırasında saf teş
kil edilmesini. kadın ve erkeklerin ayrı 

ayrı gruplar halinde tavaf etmelerini sağ
ladı. Sekabe dağındaki kaynaktan çıkan 
suyu yaptırdığı taş bir havuzda toplayıp 
kurşun borularta şehre getirtti ve Zem
zem Kuyusu ile Rükniesved arasındaki 
bir mermer çeşmeyle halkın istifadesine 
sundu. Kendisine nisbetle Birketülkasri 
diye anılan bu havuz daha sonra Abbasl
ler'den Davud b. Ali tarafından yıktırıl
mıştır. Halid, ayrıca hac mevsiminde ve 
receb aylarında Safa ile Merve arasını 
kandillerle aydınlattı. Aziedildikteri sonra 
inzivaya çekildi ve bir süre hiçbir idari 
görev almadı. 

Mensup olduğu Seelle kabilesi Yemeni 
veya Mudarl olmadığı için bölgede çıkan 
isyanları daha kolaylıkla bastırabileceği 
düşüncesiyle Halid, Şewal 1 OS 'te (Mart 

724) Hişam b. Abdülmelik tarafından 
Ömer b. Hübeyre'nin yerine Irak valisi 
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