HALiD b. ABDULLAH ei-KASRI
tayin edildi. Irak, onun yaklaşık on beş yıl
fından bacakları kırdırılarak işkenceyle
süren valiliği sırasında en huzurlu ve
öldürüldü (Muharr~m 126/ Kasım 743)
müreffeh dönemlerinden birini yaşadı.
Zilkade 12S'te (Eylül 743) öldüğü de riBu dönemde özellikle tarımın geliştiril
vayet edilmektedir.
mesine çalışıldı, bataklıklar kurututarak
Halid sözünü esirgemeyen, fesahat ve
ziraata elverişli hale getirildi. Halid, babelagatıyla meşhur bir hatip ve cömert
zı faaliyetleriyle devlet hazinesine gelir
bir vali idi. Her gün 36.000 bedevlyi dosağladığı gibi kendisi de büyük bir serveyurduğu nakledilir. Ziyad b. Eblh'in Küfe
te sahip oldu. Bu yüzden rakipleri onu · Camii'nde yaptırdığı maksüreyi yeniledevlet malını zirnınetine geçirmekle suçmiş, KQfe Köprüsü'nü tamir ettirmiş.
layarak halk nezdindeki itibarını sarstı
Cami' ve Mübarek adlı iki kanal açtırmış
lar. Halid ayrıca annesi için Küfe'de kilise
tır. Büyük meblağlar harcayarak Dicle
yaptırması, yahudilerin sinagog inşa etüzerine yaptırdığı köprünün çok geçmemelerine izin vermesi, Zerdüşt memurden yıkilması üzerine Halife Hişam maslar istihdam etmesi, gayri müslimlerin
rafları ona ödetmiştir. Sikke darbı ve
müslüman kadınlarla münasebet kurayarı konusunda çok titiz davranan Hamalarına müsaade etmesi sebebiyle de
lid'in bastırdığı Halidiyye denilen sikkeağır tenkitlere maruz kaldı. Dini meseleIer Em evi paralarının en değerlilerinden
leri hafife aldığı söylenerek zındıklıkla itdiL
ham edildi.
BiBLiYOGRAFYA :
Hıristiyan, yahudi ve Zerdüştller'i himaye etmekle suçlanan Halid, ayaklanan BehiQI b. Bişr adlı bir Harici ile Vezlr
es-Sahtiyanl adlı bir kişinin başlattığı isyanı kısa sürede bastırarak huzur ve sükQnu sağladı ( 119/737). Aynı yıl Muhammed b. Abdullah b. Hasan adına davette
bulunan Şiiler'in Mugire b. Said'in baş
kanlığında girişecekleri isyanı erken haber alarak Mugire'yi idam ettirdi ve bu
isyan teşebbüsünü önledl.

Halid'in incittiği asilzadeler ve Erneviler onun aleyhine Kaysller'le iş birliği
yaptılar. Bunun üzerine 120 (738) yılında
Irak valiliğinden aziedilerek yerine Yemen Valisi Yusuf b. ömer es-Sekafi getirildi. Halife Hişam'ın onu rakipleri ve
düşmanlarının hazırladığı bir komplo sebebiyle görevinden aldığı rivayet edilir.
Yeni vali Küfe'ye gelerek Halid'i tutukladı ve · Hıre'de hapsetti. Ailesi ve yakın
adamlarıyla birlikte on sekiz ay hapiste
kalan Halid bilahare serbest bırakıldı.
Rusate'ye giderek halife ile görüşmek istediyse de huzura kabul edilmedi. Daha
sonra Dımaşk'a gidip orada ikamet etti.
122 (740) yılında birçok mahallenin yanıp
kül olduğu yangını çıkarınakla suçlanarak Halife Hişam'ın emriyle_ve.bütün aile
fertleriyle birlikte tutuklandıysa da suçsuz olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı.
Bundan dolayı halifeye ağır sözler söylemesine rağmen cezalandırılmadı. Halid,
Hişam'ın halefi ll. Velid tarafından tekrar
hapsedildL Halife, devlet hazinesinden
zimmetine geçirdiği meblağı itiraf etmesi 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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~ ABDÜLKERİM ÖZAYDIN
HALiD AGA ÇEŞMELERİ
İstanbul Kadıköy'de

ve Haydarpaşa civarında
XVIII. yüzyılda yapılmış
ikiçeşme.
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Bugün

Kadıköy'de

mevcut olan Halid
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 döneminde şehrin çeşitli semtlerinde Batı
üstübunda inşa edilen kagir karakol binalarından biri vardı.
Ağa Çeşmesi,

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
Saliha Sultan'ın konağında hizmet
eden siyah! harem ağalarından Halid
Ağa'nın hayratıdır. 2 Şaban 1206'da (27
Mart 1792) Darüssaade ağalığına yükselen Halid Ağa Haremeyn-i şerlfeyn evkafı
nazırı olmuş ve 18 Reblülewel1213'te
(30 Ağustos 1798) vefat ederek Eyüp'te
Mihrişah Valide Sultan Külliyesi'nin haziresine defnedilmiştir. Dış yüzleri kabartmatarla bezenmiş mermer lahitti mezarı
bugün de mevcuttur.
mı

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 Cemaziyelewel 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 Selim Han'ın 1 Kulu Darüssaade ağası zat-ı
huiOs-ara 1 Cenab-ı Halid Ağa bu mahall-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 hamemden 1 Bu zlba çeşmeden iç zemzemi olsun 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) tamir ettirilmiştir. Şair Zlver Efendi'nin

HALiD ei-BAGDADT
motifi olarak kabartma birer rübab
işlenmiştir. Fakat toprağa gömülü olan
kemeri fazla derin olmayıp barak bir
profile sahiptir. Böylece çeşme. XIX. yüzyılın içlerindeki kararsız ve Batı tesirli sanat akımının bir örneğidir.
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BİBLİYOGRAFYA :
Kadıköy'deki Çeşme.

ı

Halid
Cesmesi'nin
toprak üstünde
kalan k ı smı
Ağa

Haydarpaşa

1

istanbu l
beş beyitlik tamir kitabesindeki tarih
beytinden bu sırada su yolunun da ihya
edildiği sonucu çıkarılabilir. "Çün ab-ı
kevser aktı bir tarih Zlver hameden 1 Bu
çeşmenin kıldı suyun cari şehinşah-ı zaman". Saçağın sol üst tarafında bulunan
üçüncü manzum kitabede ise Sultan
Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Valide
Sultan tarafından yine su yolunun ihya
edildiği bildirilmektedir. Agah adlı şair
tarafından düzenlenen bu beş beyitlik
tarihte de, "Suyun buldurdu ab u tab-ı
tedblriyle dünyanın" denildiği ne göre
çeşmenin suyunun bir defa daha kesilerek 1285 (1868-69) yılında vali de sultan
tarafından ihya ertirildiği tahmin olunmaktadır. Tarihin son mısraı da bu düşünceyi destekler: "Suyun buldu bu çeş
me himmetiyle mehd-i ulyanın".

Tarihi eseri çok az olan Kadıköy'ün ana
caddesini süsleyen bu güzel çeşme, 1930'lu yıllarda yanındaki karakol binası yıktı
rıldıktan sonra tek başına kalmıştı. Daha
sonra 1940'1arda bulunduğu yerden sökülerek yan taraftaki sokağa taşındı ve
yerine önü direkli dükkanlar yapıldı. 19751980 yıllarında Kadıköy Belediyesi çeş
menin daha iyi bir yere taşınmasını teklif
etmişti. Ancak Altıyol'da Ermeni kilisesinin yanındaki meyilli araziye kurulması düşünülen çeşme için tasarlanan bu
proje gerçekleşmeden unutulmuştur.
Bulunduğu ücra yerde ihmale uğrayan.
yalaklarının içine doldurulan çöpler zaman zaman yakıldığından merrnerieri
kararıp kavrulan bu sanat eserinin bir an
önce kurtarılması gerekmektedir.
Halid Ağa Çeşmesi, bütünüyle mermerden üçüzlü bir çeşme binası olup
XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Türk sanatına hakim olan barak üsiQbunun kuvvetli tesiri altında meydana getirilmiştir.
Barak profilli iç içe kemerler birbirinden
sütunçelerle ayrılmıştır. Orta kemerin
üstünde çeşmenin esas kitabesi yer alır.

ll. Mahmud ile Pertevniyal Valide Sulkitabeleri ise cephenin yukarısın
da saçağın üstündedir. Bu kitabelerin
tuğrası gayretli bir "inkılapç1" tarafından
kazmarak yok edilmiştir.
tan'ın

Halid

ikinci çeşmesi Haydarpaşa'da, buradaki köprünün Selimiye tarafındaki bir namazgahın yanındaydı.
Esas biçimi hakkında bilgi olmadığı gibi
ilk yapıldığındaki kitabesi de bilinmemektedir. Şair Zlver Paşa'nın düzenlediği
bir manzum tarihten çeşmenin Sultan
Abdülmecid tarafından 12SS'te ( 1839)
yeniden yaptınlarak ihya edildiği anlaşıl
maktadır. Buradaki hastahanenin duvarına bitişik olan bu çeşmenin bütünüyle
kırılarak yok edilen kitabesinin tam metni Mehmed Raif Bey'in eserinde bulunmaktadır. Burada. " .. .Han Selim-i salisin
Darüssaade ağası 1 Halid Ağa nam derya-mekremet bir pak-zat 1 Yaptırıp bu
çeşmeyi sonra harab olmuş idi 1Görüp ol
şah-ı cihan ihyaya kıldı iltifat 1 ... " denildiğine göre Sultan Abdülmecid, Halid
Ağa'nın su yolu ile birlikte Kadıköy'deki
çeşmesini de ihya ettirirken bu ikinci
çeşmeyi de yeniden yaptırmıştır. Raif
Bey'e göre burada etrafı demir parmaklıkil bir de namazgah bulunuyordu. 28
Mayıs 1927 tarihli ve 1057 sayılı kitabeler ve tuğralar hakkındaki kanun yayım
landığında herhalde duvarında bulunduğu hastahanenin (o yıllarda intaniye
Hastahanesi) ileri gelen bir görevlisi tarafından kitabesi kırdırılan çeşme. daha
sonraki yıllarda yalnız üst kısmı görülebilecek şekilde toprağa gömülmüştür.
Son yıllarda önünde bir çukur açılarak
bir dereceye kadar meydana çıkarılmış
sa da önü tekrar dalmaya başlamıştır.
Ağa'nın

Mermerden olan bu çeşme, görülebilAbdülmecid döneminde
örneklerine rastlanan empire üsiQbunda
bir eserdir. Ewelce kitabesinin bulunduğu dikdörtgen çerçevenin iki yanında süs
diği kadarıyla
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HALiD el-BAGDAoi
( 1..5~1~1 ~l> )

Ebü'I-Beha Ziyaüdd!n Halid b. Ahmed
b. Hüseyn eş-ŞehrezCır! el-Kürd!
(ö. 1242/1827)
Nakşibendiyye tarikatının

L

Halidiyye kolunun kurucusu.
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1193'te (1779) Irak'ın Süleymaniye şeh
rine bağlı Karadağ kasabasında dünyaya
geldi. "Şeşangost" (altı parmak) lakabıyla
tanınan babası Pir Mikail muhtemelen
Kadiriyye tarikatına bağlı bir sQfi idi; annesi de bu bölgenin ünlü bir sQfi ailesine mensuptu. Soyunun baba tarafın
dan Hz. Osman'a ulaştığı rivayet edilir.
Halid, Nakşibendiyye mensupları arasın
da "Mevlana" unvanıyla tanınmaktadır.
Karadağ'da, Berzenc ailesinden Şeyh
Abdürrahim ve kardeşi Şeyh Abdülkerim
başta olmak üzere çeşitli hocalardan
ders alıp öğrenimini tamamladı . Daha
sonra mantık ve kelam ilmi üzerine yoğunlaşarak bölgedeki diğer ilim merkezlerini dolaştıktan sonra Bağdat'a gitti.
Vali Baban İbrahim Paşa'nın müderrislik
teklifini kabul etmedi. Şeyh Abdülkerim
Serzenci'nin 12 13'te ( 1798-99) vebadan
ölmesi üzerine onun Süleymaniye'deki
medresesinin sorumluluğunu üstlene283

