
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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

BA, HH, nr. 3841; BA, MO, nr . 3; BA. irade
Meclis-i Mahsüs, nr. 2052; 3 Numaralı Mühim
me Defteri (966-968/1558-1560), Ankara 1993, 
s. 496-506; Bağdad Vilfi.yeti Salnamesi ( 1300). 
s. 212; Mir'atü'l-Haremeyn, lll, 3 19-320; Cev
det, Tarih , Xl, 15; S. H . .Longrigg, Fo ur Centu
ries of Modern Iraq, Oxford 1925, s. 38, 11 3, 
213-215, 303; Süleyman Şefik, Hicaz Seyahat
namesi, iü Ktp., TY, nr. 4199, s. 286, 293; İbra
him b. Salih b. isa, Tari!; u ba'zl'l-t:ıavadişi '1-va
kı'a {f Necd, Riyad 1966, s. 48, 67-68, ll O, 
116-119, 125-126, 157; Abdülaziz Süleyman 
Newar, DavCıd Başa: Vali Bagdad, Kahire 
1967, s. 229-230; Hüseyin Halefeş-Şeyh Haz' al. 
Tari/]. u '1-Cezireti'l-'Arabiyye {f 'aşri'ş-Şeyl]. 

Mut:ıammed b. 'Abdilvehhtıb, Beyrut 1968, s. 
141-142, 254 -262, 294, 312-316, 351-357; 
Kehhale, Mu'cemü kabtı'ili'l-'Arab, Beyrut 1388/ 
1968, 1, 329; Saudi Arabia (ed Richard F. Ny
rop). Washington 1985, s. 20-21 , 78; Persian 
Gulf States (ed . Richard F. Nyrop), Washington 
1988, s. 35-36; Abdülkerim Abdullah el-Münif 
el-Vehbi, BenCı ljalid ve 'alakatühüm bi-Necd, 
Riyad 1989; Zekeriya Kurşun. Necid ve Ahsa '
da Osmanlı Hakimiyeti ( doçent lik takdim tezi. 
1995). MÜ Fen-Ed.Fak. , s. 10, 130; Kemal S. 
Sali bi. "Middle Eastern Parallels: Syria- Iraq 
Arabia in Ottoman Times", MES, 1/ l (1979). s. 
77, 79; R. Di Meglio, "Khalid" , Ef2 (ing.). IV, 
925. ~ 

M ZEKERiYA KURŞUN 

HALiD b. ABDULLAH ei-KASRi 

1 
HALiD b. ABDULlAH el-KASRi 

1 

( ı.,Syo.Alf .dıf~ ..:Y. ~1.> ) 

L 

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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tayin edildi. Irak, onun yaklaşık on beş yıl 
süren valiliği sırasında en huzurlu ve 
müreffeh dönemlerinden birini yaşadı. 
Bu dönemde özellikle tarımın geliştiril
mesine çalışıldı, bataklıklar kurututarak 
ziraata elverişli hale getirildi. Halid, ba
zı faaliyetleriyle devlet hazinesine gelir 
sağladığı gibi kendisi de büyük bir serve
te sahip oldu. Bu yüzden rakipleri onu 
devlet malını zirnınetine geçirmekle suç
layarak halk nezdindeki itibarını sarstı
lar. Halid ayrıca annesi için Küfe'de kilise 
yaptırması, yahudilerin sinagog inşa et
melerine izin vermesi, Zerdüşt memur
lar istihdam etmesi, gayri müslimlerin 
müslüman kadınlarla münasebet kur
malarına müsaade etmesi sebebiyle de 
ağır tenkitlere maruz kaldı. Dini mesele
leri hafife aldığı söylenerek zındıklıkla it
ham edildi. 

Hıristiyan, yahudi ve Zerdüştller'i hi
maye etmekle suçlanan Halid, ayakla
nan BehiQI b. Bişr adlı bir Harici ile Vezlr 
es-Sahtiyanl adlı bir kişinin başlattığı is
yanı kısa sürede bastırarak huzur ve sü
kQnu sağladı ( 119/737). Aynı yıl Muham
med b. Abdullah b. Hasan adına davette 
bulunan Şiiler'in Mugire b. Said'in baş
kanlığında girişecekleri isyanı erken ha
ber alarak Mugire'yi idam ettirdi ve bu 
isyan teşebbüsünü önledl. 

Halid'in incittiği asilzadeler ve Erne
viler onun aleyhine Kaysller'le iş birliği 

yaptılar. Bunun üzerine 120 (738) yılında 
Irak valiliğinden aziedilerek yerine Ye
men Valisi Yusuf b. ömer es-Sekafi ge
tirildi. Halife Hişam'ın onu rakipleri ve 
düşmanlarının hazırladığı bir komplo se
bebiyle görevinden aldığı rivayet edilir. 
Yeni vali Küfe'ye gelerek Halid'i tutukla
dı ve · Hıre'de hapsetti. Ailesi ve yakın 
adamlarıyla birlikte on sekiz ay hapiste 
kalan Halid bilahare serbest bırakıldı. 
Rusate'ye giderek halife ile görüşmek is
tediyse de huzura kabul edilmedi. Daha 
sonra Dımaşk'a gidip orada ikamet etti. 
122 (740) yılında birçok mahallenin yanıp 
kül olduğu yangını çıkarınakla suçlana
rak Halife Hişam'ın emriyle_ve.bütün aile 
fertleriyle birlikte tutuklandıysa da suç
suz olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı. 
Bundan dolayı halifeye ağır sözler söyle
mesine rağmen cezalandırılmadı. Halid, 
Hişam'ın halefi ll. Velid tarafından tekrar 
hapsedildL Halife, devlet hazinesinden 
zimmetine geçirdiği meblağı itiraf et
mesi için kendisine işkence yapılmasına 
izin verdi; daha sonra da onu SO milyon 
dirhem karşılığında düşmanı vali Yusuf 
b. ömer'e teslim etti. Halid, Yusuf ta ra-
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fından bacakları kırdırılarak işkenceyle 

öldürüldü (Muharr~m 126/ Kasım 7 43) 

Zilkade 12S'te (Eylül 743) öldüğü de ri
vayet edilmektedir. 

Halid sözünü esirgemeyen, fesahat ve 
belagatıyla meşhur bir hatip ve cömert 
bir vali idi. Her gün 36.000 bedevlyi do
yurduğu nakledilir. Ziyad b. Eblh'in Küfe 

· Camii'nde yaptırdığı maksüreyi yenile
miş, KQfe Köprüsü'nü tamir ettirmiş. 
Cami' ve Mübarek adlı iki kanal açtırmış
tır. Büyük meblağlar harcayarak Dicle 
üzerine yaptırdığı köprünün çok geçme
den yıkilması üzerine Halife Hişam mas
rafları ona ödetmiştir. Sikke darbı ve 
ayarı konusunda çok titiz davranan Ha
lid'in bastırdığı Halidiyye denilen sikke
Ier Em evi paralarının en değerlilerinden
diL 
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~ ABDÜLKERİM ÖZAYDIN 

HALiD AGA ÇEŞMELERİ 

İstanbul Kadıköy'de 
ve Haydarpaşa civarında 
XVIII. yüzyılda yapılmış 

ikiçeşme. 
_j 

Bugün Kadıköy'de mevcut olan Halid 
Ağa Çeşmesi, ilk yapıldığında Osman 
Ağa Camii önünden Altıyol Meydanı'na 
çıkan ana caddenin solunda, Halid Ağa 
ve Nal sokakları He sınırianan üçgen şek
lindeki yapı adasında ve cadde kenarın
da bulunuyordu. Yanında, Tanzimat dö
neminde şehrin çeşitli semtlerinde Batı 
üstübunda inşa edilen kagir karakol bi
nalarından biri vardı. 

Halid Ağa Çeşmesi- Kadıköy 1 Istanbul 

Çeşme, Bağdat Valisi Ahmed Paşa'nın 
kızı Adile Hatun'un dairesinde yetişen, 
daha sonra İstanbul'da lll. Ahmed'in kız
larından, Sadrazam Ragıb Paşa'nın hanı
mı Saliha Sultan'ın konağında hizmet 
eden siyah! harem ağalarından Halid 
Ağa'nın hayratıdır. 2 Şaban 1206'da (27 
Mart 1792) Darüssaade ağalığına yükse
len Halid Ağa Haremeyn-i şerlfeyn evkafı 
nazırı olmuş ve 18 Reblülewel1213'te 
(30 Ağustos 1798) vefat ederek Eyüp'te 
Mihrişah Valide Sultan Külliyesi'nin hazi
resine defnedilmiştir. Dış yüzleri kabart
matarla bezenmiş mermer lahitti mezarı 
bugün de mevcuttur. 

Halid Ağa, Darüssaade ağalarına tem- · 
lik edilerek onlar tarafından mescidler 
(Osman Ağa; Cafer Ağa, İbrahim Ağa) 
inşa edilen Kadıköy'de ayrıca bir su yolu 
yaptırmıştır. Su yolu ile iki çeşmeye 
26.929 kuruş 54 akçe harcanmış olduğu
nu gösteren keşif defteri 21 Cemaziye
lewel 1209 (14 Aralık 1794) tarihini taşı
maktadır (TSMA, nr. D 8487/5). Üzerinde 
üç kitabesi bulunan çeşmenin esas 
kitabesi dört beyit halinde olup amed! 
hulefasından Arif Bey adlı bir şaire aittir: 
"Mü!Okün ab-ı rQy u revnakl Sultan Se
lim Han'ın 1 Kulu Darüssaade ağası zat-ı 
huiOs-ara 1 Cenab-ı Halid Ağa bu ma
hall-i cennet-asada 1 Yapıp bu çeşme-i 
tesnlmi bi'l-hak eyledi icra 1 Gelip nQş 
eyledikçe ab-ı şirin ü musaffasın 1 Dua-yı 
hayrını vird eylesin dil-teşneler hakka 1 
Misal-i Kevser aktı Arifa tarihi hamem
den 1 Bu zlba çeşmeden iç zemzemi ol
sun hayat-efza" (1209). 

Halid Ağa Çeşmesi , saçağın üstünde 

sağ taraftaki ikinci kitabeden anlaşıldı

ğına göre yapıldıktan bir süre sonra Il. 
Mahmud tarafından 1254'te (1838) ta
mir ettirilmiştir. Şair Zlver Efendi'nin 


