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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 za
man". 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 kesile
rek 1 285 ( 1868-69) yılında vali de sultan 
tarafından ihya ertirildiği tahmin olun
maktadır. Tarihin son mısraı da bu dü
şünceyi 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 sö
külerek yan taraftaki sokağa taşındı ve 
yerine önü direkli dükkanlar yapıldı. 1975-
1980 yıllarında Kadıköy Belediyesi çeş
menin daha iyi bir yere taşınmasını teklif 
etmişti. Ancak Altıyol'da Ermeni kilise
sinin yanındaki meyilli araziye kurulma
sı düşünülen çeşme için tasarlanan bu 
proje gerçekleşmeden unutulmuştur. 
Bulunduğu ücra yerde ihmale uğrayan. 
yalaklarının içine doldurulan çöpler za
man zaman yakıldığından merrnerieri 
kararıp kavrulan bu sanat eserinin bir an 
önce kurtarılması gerekmektedir. 

Halid Ağa Çeşmesi, bütünüyle mer
merden üçüzlü bir çeşme binası olup 
XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Türk sana
tına hakim olan barak üsiQbunun kuv
vetli tesiri altında meydana getirilmiştir. 
Barak profilli iç içe kemerler birbirinden 
sütunçelerle ayrılmıştır. Orta kemerin 
üstünde çeşmenin esas kitabesi yer alır. 
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Halid 
Ağa Cesmesi'nin 
toprak üstünde 
kalan k ısmı

Haydarpaşa 1 

istanbul 

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

Halid Ağa'nın ikinci çeşmesi Haydar
paşa'da, buradaki köprünün Selimiye ta
rafındaki bir namazgahın yanındaydı. 
Esas biçimi hakkında bilgi olmadığı gibi 
ilk yapıldığındaki kitabesi de bilinme
mektedir. Şair Zlver Paşa'nın düzenlediği 
bir manzum tarihten çeşmenin Sultan 
Abdülmecid tarafından 1 2SS'te ( 1839) 
yeniden yaptınlarak ihya edildiği anlaşıl
maktadır. Buradaki hastahanenin duva
rına bitişik olan bu çeşmenin bütünüyle 
kırılarak yok edilen kitabesinin tam met
ni Mehmed Raif Bey'in eserinde bulun
maktadır. Burada. " .. . Han Selim-i salisin 
Darüssaade ağası 1 Halid Ağa nam der
ya-mekremet bir pak-zat 1 Yaptırıp bu 
çeşmeyi sonra harab olmuş idi 1 Görüp ol 
şah-ı cihan ihyaya kıldı iltifat 1 ... " denil
diğine 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 parmak
lıkil bir de namazgah bulunuyordu. 28 
Mayıs 1927 tarihli ve 1057 sayılı kitabe
ler ve tuğralar hakkındaki kanun yayım
landığında herhalde duvarında bulun
duğu hastahanenin (o yıllarda intaniye 
Hastahanesi) ileri gelen bir görevlisi ta
rafından kitabesi kırdırılan çeşme. daha 
sonraki yıllarda yalnız üst kısmı görüle
bilecek şekilde toprağa gömülmüştür. 
Son yıllarda önünde bir çukur açılarak 
bir dereceye kadar meydana çıkarılmış

sa da önü tekrar dalmaya başlamıştır. 

Mermerden olan bu çeşme, görülebil
diği kadarıyla Abdülmecid döneminde 
örneklerine rastlanan empire üsiQbunda 
bir eserdir. Ewelce kitabesinin bulundu
ğu dikdörtgen çerçevenin iki yanında süs 
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motifi olarak kabartma birer rübab 
işlenmiştir. Fakat toprağa gömülü olan 
kemeri fazla derin olmayıp barak bir 
profile sahiptir. Böylece çeşme. XIX. yüz
yılın içlerindeki kararsız ve Batı tesirli sa
nat akımının bir örneğidir. 
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( 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. 

_j 

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; an
nesi de bu bölgenin ünlü bir sQfi aile
sine 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 yo
ğunlaşarak bölgedeki diğer ilim merkez
lerini dolaştıktan sonra Bağdat'a gitti. 
Vali Baban İbrahim Paşa'nın müderrislik 
teklifini kabul etmedi. Şeyh Abdülkerim 
Serzenci'nin 1 2 13'te ( 1798-99) vebadan 
ölmesi üzerine onun Süleymaniye'deki 
medresesinin sorumluluğunu üstlene-
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rek burada yaklaşık yedi yıl müderrislik 
yaptı. Bu yıllarda siyasi otoriteye uzak 
durmasını sağlayan zühdü ve derin il
miyle tanındı. 

180S'te hac niyetiyle çıktığı yolculuk 
sırasında tasawufa ilgi duymasını sağ
layan olaylar yaşadı. Medine'de, şeriata 
zahiren muhalif gördüğü şeyleri alelace
le kınamaması hususunda kendisini uya
ran Yemenli bir zatla karşılaştı. Mekke'
ye ulaştığında Kabe'ye giden Halid yüzü 
kendisine, sırtı Kabe'ye dönük vaziyette 
oturan birini görünce, Medine'de kendi
sine yapılan tavsiyeyi unutarak Kabe'ye 
saygısızlık olarak düşündüğü bu tavrı se
bebiyle içinden adamı kınadı . Bu zatın 
kendisine. "Allah indinde mürnin bir ku
lun değerinin Kabe'nin değerinden daha 
yüksek olduğunu bilmiyor musun?" de
mesi üzerine hayret ve pişmanlık duy
guları içinde ondan af diledi ve kendisini 
mürid olarak kabul etmesini rica etti. 
Söz konusu kişi. mürşidinin kendisini 
Hindistan'da beklediğini söyleyerek onun 
bu isteğini geri çevirdi. Halid hacdan 
sonra medresedeki vazifesine döndü. 
1809'da Süleymaniye'yi ziyaret eden 
Mirza Rahlmullah Az1mabad1 adındaki 
Hindistanlı bir derviş kendisine Hindis
tan'a giderek Delhili Nakşibendl şeyhi 

Abdullah Dihlevl'den el almasını tavsiye 
etti. Bunun üzerine derhal yola çıkan 

Halid, İran ve Afganistan üzerinden altı 
ay kadar sonra Delhi'ye ulaştı. Yol boyun
ca karşılaştığı Şii ulema ile, özellikle de 
Tahranlı bir müctehid olan Şeyh isma11-i 
Kaşl ile mezhep tartışmaianna girişmesi 
ve bu tartışmaları ısrarla devam ettir
mesi yolculuğunun meşakkatli geçmesi
ne sebep oldu. Delhi'de Abdullah Dihlevl 
ile görüşerek ona intisap etti. Nakşiben
diyye'nin seyrü süluk mertetelerini beş 
ayda (diğe r bir ri vayete göre ise on bir 
ayda) katetti ve şeyhi tarafından halife 
olarak Süleymaniye'ye geri gönderildi. 
Kendisine Nakşibendiyye'nin yanı sıra 

Kadirl, Sühreverdl, Kübrevl ve Çiştl tari
katlarından da irşad için izin verildi. 

Muskat. Yezd, Şlraz, isfahan, Heme
dan ve Senendec'de Şii ulema ile giriştiği 
tartışmalar sebebiyle aksayan dönüş 
yolcu luğu yaklaşık elli gün sürdü. Süley
maniye'ye vardıktan sonra Bağdat'a gi
dip kısa bir süre orada kaldı. Halid'in Nak
şibendiyye tarikatını yaymaya başlaması 
Süleymaniye'deki Kadirl şeyhlerini ra
hatsız etti; bunlar valiyi ona karşı kullan
maya çalıştılar. Bu durum karşısında Ha
lid 1813'te tekrar Bağdat'a gitti: orada 
satın aldığı bir medreseyi Nakşibendl za-
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viyesine çevirerek irşad faaliyetine baş
ladı ve çok sayıda mürid topladı . Süley
maniye'de Şeyh Ma'ruf Berzend onu 
sahtekar. sapık ve yogi olmakla suçladı: 
bu arada Tal).rirü '1-JJitab fi'r-red 'ald 
Ijalidi'l-ke?;?;ab adlı bir de risale yaza
rak bunu Bağdat Valisi Said Paşa'ya gön
derdi. Ancak Halid'in salih bir kişi oldu
ğuna inanan Said Paşa. Hille müftüsü 
Muhammed Emin Topukçulu'ya. Halid 
aleyhindeki suçlamalara reddiye olarak 
el-Kavlü 'ş-şavab bi-reddi ma sümmi
ye bi- TaJ:ırfri'l-l:Jitab adıyla bir risale 
yazdırdı. Bu olaydan sonra Süleymani
ye'ye giden Halid için Vali Mahmud Paşa 
bir zaviye yaptırdı . Ancak Halid bir süre 
sonra Bağdat'a dönerek irşad faaliyetle
rini yine burada sürdürdü. Osmanlı top
raklarında sayıları gün geçtikçe artan 
mensuplarını irşad etmeleri için birçok 
halife tayin etti. Şam'a gönderdiği Şeyh 
Ahmed Katib Erbm; Şam müftüsü Hüse
yin Efendi Muradl'yi Halid' e intisap ettir
meye muvaffak oldu. Muradl 1823'te 
Halid'i Bağdat'tan Şam'a gelmeye ikna 
etti. Burada saygıyla karşılanan Halid, 
Ümeyye Camii'ndeki Beni Gazzl Halvet
hanesi'ne yerleşti. Bu arada Şeyh İsmail 
Gazzl'nin kız kardeşi Ayşe Hanım'la ev
lendi ve daha sonra satın aldığı bir eve 
taşındı. Halifelerinden Abdülvehhab es
Susl'yi bağımsız bir şeyh gibi hareket et
mesi üzerine hilafetten azletmesi. Susl'
nin şeyhi aleyhinde bulunmasına ve onu 
ağır bir şekilde suçlamasına sebep oldu. 
Ünlü Hanefi fakihi İbn Abidln. Sellü'l
J:ıusami'l-Hindi li-nuşreti Mevlana'ş

Şey]] Ijalid en-Nalsşbendi adıyla yaz
dığı risalede bu suçlamaları reddederek 
onu savundu. 

Ömrünün geri kalan yıllarını Şam'da 
geçiren Mevlana Halid. sadece ikinci de
fa hac yapmak ve halifesi Şeyh Abdullah 
Ferdi sayesinde büyük bir coşkuyla kar
şılandığı Kudüs'e gitmek için Şam'dan 
ayrıldı. 1826'da Şam civarında yayılan 
veba salgınından öleceğini anlayınca is
mail Enaranl, Muhammed en-Nasıh ve 
Abdülfettah ei-Akrl'nin kendisinin yerine 
geçmelerini, Karadağ'daki emlakinin ye
ğeni Mahmud es-Sahib'e verilmesini va
siyet etti. Gömüleceği yerin tesbiti ve 
defniyle ilgili hazırlıkların tamamlanma
sından sonra 14 Zilkade 1242'de (9 Hazi
ran 1827) vefat etti. Bahaeddin ve Ab
durrahman adındaki çocukları da aynı yıl 
vebadan öldüler. Şam yakınlarındaki Ce
belükasiyQn'un tepelerinden birine def
nedilen Halid ei-Bağdadl'nin kabrinin 
üzerine daha sonra bir bina inşa edildi. 

Bir zaviye ve kütüphaneden oluşan bu 
yer günümüzde ziyaretgah haline gel
miştir. 

Mevlana Halid'e nisbet edilen ve Nak
şibendiyye'nin bir kolu olan Halidiyye, ta
rikatın geleneksel inanç ve uygulamaları 
yanında şeriata bağlılığa ve cehrl zikir
den kaçınmaya özel bir önem vermesiyle 
tanınmıştır. Bununla beraber Halid'in 
görüşlerinde Nakşibend1ler arasında bile 
ihtilaf konusu olan yeni unsurlar da var
dır. Bunların başında rabıta yorumu ge
lir. Tasawufi meselelerle ilgili tek risale
sinde rabıtayı "şeyhin suretinin müridin 
·gözleri arasında (zihninde) tasawur edil
mesi" olarak tanımlamış ve rabıtanın ir
tihalinden sonra bile sadece kendine ya
pılabileceğini söylemiştir. Halidi kolunun 
kimliği açısından aynı derecede önemli 
olan bir diğer husus da bu kolun benim
sediği siyasi tavırdır. Halid1ler, müslü
manların birlik ve kuwetinin odak nokta
sı olarak Osmanlı Devleti'ne kesin bağlı
lık göstermişler ve bunun sonucunda 
Avrupa'nın sömürgeci güçlerine karşı 

derin bir düşmanlık hissi taşımışlardır. 

Bundan dolayı Dağıstan'dan Sumatra'ya 
kadar Halidiyye'nin yayıldığı hemen her 
yerde tarikat mensupları Osmanlılar le
hindeki faaliyetleriyle öne çıkmışlardır. 

Halidiyye, Mevlana Halid'in yüzlerce 
halifesi aracılığı ile son derece geniş bir 
alana yayıldı. Balkanlar ve Kırım'dan Gü
neydoğu Asya'ya kadar ulaştı. Ancak ta
rikatın asıl etki alanı Osmanlı Devleti'ne 
bağlı Kuzey Irak, Güneydoğu Anadolu ile 
Kuzeybatı İran bölgeleriydi. Aralarında 
İbn Abidln, RU.J:ıu'l-me'ani adlı tefsirin 
müellifi Şehabeddin Mahmud el-Aiusl ve 
Il. Mahmud'un şeyhülislamı Mekklzade 
Mustafa Asım Efendi gibi tanınmış isim
lerin de bulunduğu pek çok Osmanlı ule
ması Halidiyye'ye mensuptu. Bu şekilde 
Halidiyye, hem Anadolu'da hem de İs
tanbul'da daha uzun mazisi olan diğer 
Nakşibendl kollarını gölgede bıraktı . Yi
ne bu kol sayesinde Nakşller Suriye, Filis
tin ve Irak'taki tasawuf ehli arasında ilk 
defa önemli bir yer edindiler. 

Halid ei-Bağdad!, Kürtler'in yoğun ola
rak yaşadığı Kuzey Irak'ın dini hayatı 
üzerinde özel bir etkiye sahipti. Tarih bo
yunca hakim tarikat olarak Kadiriyye'nin 
faaliyet gösterdiği bu bölgede Halidiyye'
nin doğuşuyla hakimiyet Nakşiben

diyye'ye kaymış, Berzend ve Sadat-ı Neh
ri gibi şeyh ailelerinin çoğu Kadiriyye'
den Nakşibendiyye 'ye geçmiş, sonuçta 
Kürt kimliği bir dereceye kadar Halidiyye 
koluyla birleşmiştir. Tarikatın babadan 



oğula geçen liderlik çizgisi de Nakşibendi 
ailelerin bu bölgelerde günümüze kadar 
devam eden yaygınlığını açıklamaktadır. 

Rabıta hakkındaki risalesini "mürted 
iranlılar" ve "lanetli hıristiyanlar"ı tel'in 
ile bitiren Mevlana Halid Şiiler'e karşı 

düşmanca tavır almıştır. Bu tavır, Şiiliğin 
lrak'a ve Anadolu'ya sızmasına engel ol
duğundan Osmanlı Devleti tarafından da 
desteklenmiş. Mevlana Halid'in bu tav
rını halifeleri de benimsemiştir. Şeyh 

Ubeydullah'ın 1880'de Urmiye bölgesin
deki isyanı sadece İran yönetimine karşı 
bir baş kaldırı değil aynı zamanda Şiiliğe 
karşı bir savaştı. 

Eserleri. 1. Divan (Bulak 1260). Ağır
lıklı olarak Farsça, ayrıca Arapça ve Kürt
çe şiirlerden oluşur. Bidil ve Mir Derd gi
bi Hint-iran üstatlarının etkisi altında 
yazılan Farsça gazelierin bir kısmı Ha
lid'in hayal gücünü yansıtan inceliklerle 
doludur; fakat şiirlerinin sanat değeri 
genel olarak vasattır. Eser, ihtiva ettiği 
biyografik malumat açısından ayrıca 

önemlidir. Farsça şiirler, Sadrettin Yük
sel tarafındanMev1dna Halid-i Bağda
di'nin Divan ve Şerhi adıyla Türkçe'ye 
çevrilmiştir (İstanbul 1977) z. Risale ii i§
bdti'r-rabıta (İstanbul 1284; Kazan 1890; 
Şam 1289). Eser Türkçe'ye tercüme edil
miştir (Tercüme-i Reşehat kenarında, is
tanbul 1291 ). 3. Bugyetü '1-vacid ii mek
tilbdti'l-Mevlana Ijalid (Şam 1334). Ha
lid el-Bağdadi'nin mürid ve halifelerine 
hitaben yazdığı bir kısmı Farsça, çoğu 

Arapça mektuplardan oluşur. Yeğeni 

Muhammed Es'ad Sahibzacte tarafın
dan derlenen eser Mektubat-ı Mevla
na Halid adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir 

(tre. Dilaver Selvi- Kemal Yı ldız , İstan
bul 1993). 4. Risale ii adabi'ı-ıikr (Bug
yetü 'l-vacid içinde) . S. Risale ii ada
bi'l-mürid ma<a şey./:ıih (Kazan, ts.). 6. 
Risale fi't-tarils (Bu la k 1262). 12STde 
(1841) Şerif Ahmed b. Ali tarafından 

Türkçe'ye çevrilmiştir. 7. Cila'ü'l-ekdar. 
Bedir gazilerinin isimlerini ihtiva eden 
bir manzumedir. 8. Fera'idü'l-feva'id. 
Cibril hadisinin Farsça şerhidir. 9. Vaşiy

yetü'ş-Şey.tı Ijalid (İstanbul 1284). 10. 
Risaletü'l-ci]sdi'l-cevheri (İstanbul 1259; 
Şam 1334 ). Eş' ariler'le Matüridiler'in 
kesb ve irade-i cüz'iyye konusundaki gö
rüşlerini inceleyen bir risaledir. Halid el
Bağdacti'nin bunların dışında akaid, fıkıh 
ve kelama dair birkaç sayfalık risale, ha
şiye ve şerh tarzında yazıları bulunmak
tadır. Mevlana Halid'in Arapça. Farsça ve 
Kürtçe bütün eserleri Molla Abdülkerim 
Müderris tarafından Kürtçe uzun bir gi-

rişle birlikte Yad-ı Merdan: Mevlana 
Ijalid-i Na]sşibendi adıyla yayımlan
mıştır (Bağdat 1979). 

Halid el-Bağdadi ve tarikatı hakkında 
yazılan eserlerin başlıcaları da şunlardır: 
t. Şeyh Osman b. Sened el-Basri, Aşfa'l
mevô:rid min selsali a]J.vali'l-İmam 
Ijô.lid (Kahire 1313) . Eser, EbG Bekir el
Ahsai tarafından en-Neşrü 'lcverdi bi
a{ıbô.ri Mevlana eş-Şey.tı Ijô.lid en
Na]sşbendi el-Kürdi adıyla kısaltılmış
tır. z. İbrahim Fasih ei-Ha,;ıderi, el-Mec
dü't-tô.lid . ii mena}sıbi'Ş-Şey.tı Ijô.lid 
(İstanbul 1292). Yakup Çiçek tarafından 
Türkçe'ye çevrilmiştir (İstanbul, ts .). 3. 
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HALiD b. BÜKEYR 

HALiD b. BERMEK 
( clo .)1 .:,.! .All> ) 

(ö. 165/781-82) 

Abbasiler devrinde 
Çeşitli makamlarda bulunan 

Bermeki ailesinin 
bir hanedan haline gelmesini 

sağlayan devlet adamı 
(bk. BERMEKILER). 

HALiD b. BÜKEYR 
( ~1.:,.! .All> ) 

Halid b. el-Bükeyr b. Abdiyalil 
ei-Leysl el-Kinanl 

(ö. 3/625) 

İlk müslümanlardan. 

.J 

-, 

.J 

Mekke'de doğdu. Bazı kaynaklar ba
basının adını Ebü'l-Bükeyr olarak kay
detmektedir. Cahiliye döneminde dedesi 
Abdüyalil'in, Hz. ömer'in dedesi Nüfeyl 
b. Abdüluzza el-Adevi ile yaptığı barış 
sebebiyle Adevi nisbesiyle de anılır. Kar
deşleri Akıl b. Bükeyr, Bedir, Uhud ve 
Hendek gazvelerinde bulunup Yername'
de şehid düşen Amir ve Mısır'ın fethinde 
bulunan İyas ile birlikte Darülerkam'da 
Hz. Peygamber' e biat ederek müslüman 
oldular. Ailece Medine'ye hicret eden ilk 
muhacirler arasında yer alıp ensardan 
EbG Lübabe Rifaa b. Abdülmünzir'in evin
de ikamet ettiler. Hz. Peygamber, Halid 
ile ensardan Zeyd b. Desine arasında kar
deşlik bağı (muahat*) kurdu. 

Halid b. Bükeyr, hicretten on yedi ay 
sonra (Receb 2/0cak 624) Bedir Gazvesi 
öncesinde, Kureyşli müşriklerin kervan
larını gözetlernek amacıyla Resfıl-i Ek
rem'in Abdullah b. Cahş kumandasında 
Nahle'ye gönderdiği Batn-ı Nahle Seriy
yesi'nde bulundu. Bedir ve U hud savaşia
rına katıldıktan sonra hicretin otuz altın
cı ayında (Safer 3/Ağustos 624) Ade! ve 
Kare kabilelerinin isteği üzerine onlara 
dini öğretmek için Hz. Peygamber tara
fından gönderilen sahabiler arasında yer 
aldı. Ancak bu sahabiler, H üzey! kabilesi
nin topraklarında bulunan Red' kuyusu
na vardıklarında H üzey!, Ade! ve Kare ka
bilelerine mensup bir grubun h ücumuna 
uğradılar. Çarpışmalar sırasında Asım b. 
Sabit, Mersed b. Ebfı Mersed ve Muattib 
b. Ubeyd gibi arkadaşlarıyla birlikte Halid 
de henüz otuz dört yaşında iken şehid 
düştü (bk. REel' FACİASI). 
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